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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

صدر ُمرادف ًمٚم٘مراءة، وىمد ورد هبذا اعمٕمٜمك ذم شمال ، وهق م: سمٛمٕمٜمك( ىمرأ) ُم٠مظمقذ ُمـ( : ًمٖمةً ) اًم٘مرآن

أي   ١٨  -١٧: اًم٘مٞماُمة چ  مب     خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  یچ ىمقًمف شمٕمامم 

 .ىمراءشمف

: ي٘مال. سمٛمٕمٜمك اجلٛمع واًمْمؿ( اًم٘مرء) وأصٚمف ُمـ. قمغم وزن ومٕمالن يمٖمٗمران وؿمٙمران( اًم٘مرآن)و

. ٟماىمة ضمٜمٞمٜمًا أي مل شمْمَؿ رمحٝما قمغم وًمدُما ىمرأت ال: ىمرأت اعماء ذم احلقض سمٛمٕمٜمك مجٕمتف ومٞمف ٪ وي٘مال

  (٢)اًم٘مرآن ىمرآٟمًا ٕٟمف جيٛمع أيات واًمسقر ويْمؿ سمٕمْمٝما إمم سمٕمض وؾمٛمل

  ڳ  ڱ   ڳچ قمٚماًم قمغم يمتاب اهلل ، يٜمٍمف إًمٞمف اًمذهـ طملم يٓمٚمؼ سمال ىمٞمد ( اًم٘مرآن) وصار

  ڎ   ڌ  ڌ   ڍ  ڍ    ڇ      ڇ    ڇ  چڇ  چ  چچ  ١٨٥: اًمب٘مرة چ  ڱ  ڱ  ڱ

  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺچ  ٨٢: اًمٜمساء چ  ڈ  ڈ  ڎ

   ٩: اإلهاء چ   ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ

 

                                                                 

 ، ٟمذيمر اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي ، واًمتٕمريػ آصٓمالطمل ، وٟمذيمر اًمٕمالىمة سملم اًمٚمٖمة واًمنمع  (١)
ٍ
وٟمراقمل إن يمان . ًمتٕمريػ  رء

 .  اعمٕمرف ًمٗمٔمًا ُمٗمردًا أم يمان ُمريمباً 

-14/  1: ، ُمٜماهؾ اًم٘مرآن ًمٚمزرىماين3-1/  1: ، جماز اًم٘مرآن عمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك128/  1( :ىمرأ) راضمع ًمسان اًمٕمرب ُمادة (٢)
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، اعمتٕمبد سمتالوشمف ، اعمتحدى سم٠مىمٍم ؾمقرة ُمٜمف   هق يمالم اهلل اعمٕمجز اعمٜمزل قمغم ىمٚمب ٟمبٞمٜما:  واصٓمالطما

 (٣).  ، اعمٜم٘مقل إًمٞمٜما سماًمتقاشمر

.                                                                                                                 ظمرج يمالم همػمه(  يمالم اهلل ) 

يمؾ ٟمبل ضماء سمٛمٕمجزة ُمـ ضمٜمس ُما سمرع ومٞمف ىمقُمف ، وم٘مد سُمٕمث قمٞمسك ـ قمٚمٞمف اًمسالم ذم ىمقٍم (  اعمٕمجز) 

  ک  ک  ڑچ ذم ـ سم٢مذن اهلل ـ ُما اؾمتٕمَم قمٚمٞمٝمؿ ىمد سمرقمقا ذم اًمٓمب ، ومجاء يش

: آل قمٛمرانچ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گچ   ١١٠: اعمائدة چ  کک

٤٩ 

  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ېچ وقماد اؿمتٝمروا سماًم٘مقة  

 ١٣٠ – ١٢٨: اًمِمٕمراء چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ

  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک     ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژچ  

ومٙماٟمت ُمٕمجزة هقد ـ ،  ١٥: ومّمٚمت چ  ۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

وهق ومرد واطمد ىمد شمقيمؾ قمغم اهلل أن   قمٚمٞمف اًمسالم ـ ُمـ ضمٜمس ُما سمرقمقا ومٞمف ، حتداهؿ وهؿ ذم ىمقهتؿ

  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿٿ  ٿچ يّمٞمبقه سم٠مذى 

  ٥٦  -٥٥: هقد چ  ڇ     ڇ  ڇ  چ  چ    چ  ڃچ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ

                                                                 

عمحات ذم قمٚمقم اًم٘مرآن .228/  1: اإلطمٙمام ذم أصقل إطمٙمام ًممُمدي  راضمع ـ إن ؿمئت ـ (٣)

ا  /١اًمديمتقر حمٛمد سمـ ًمٓمٗمل اًمّمباغ وادماهات اًمتٗمسػم
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  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀچ .  ، ومجاء اًم٘مرآن يتحداهؿ  وسمرقمت اًمٕمرب ذم اًمبٞمان

 ٨٨: اإلهاء چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

                ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻٻ   ٻ   ٱچ  

 ١٣: هقد چ   ٿ  ٿ

 چ   ۉ  ۉ              ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ      ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓچ  

 ٣٨: يقٟمس

  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉچ 

 ٢٣: اًمب٘مرة چ  ېئ  ۈئ                ۈئ

ومٛمٕمجزة اًم٘مرآن ذم إؾماس سمٞماٟمٞمة ، وىمد أظمذهؿ اًم٘مرآن ، وىمّمة اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة وطمديثة قمـ 

، وهذا يٕمٜمل أن اًم٘مرآن أظمذه وهق مل (  ؾمقرة اعمدصمر)  ضماء ذيمرها ذم صماين ُما ٟمزل ُمـ يمتاب اهللاًم٘مرآن 

ويمذا ىمّمة إؾمالم قمٛمر ، طملم اؾمتؽم ذم صمٞماب اًمٙمٕمبة وؾمٛمع احلاىمة ُمـ .  يسٛمع ُمٜمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ضمداً 

.  (٤)اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

اء أظمرى ، وهل اًم٘مْمايا اًمتل يماٟمت آقمؽماض ممـ اقمؽموقا قمغم اًمذيمر احلٙمٞمؿ يمان قمغم أر

ومٛمثاًل يمان آقمؽماض ُمـ اعمٗمسديـ قمغم هنٞمٝمؿ قمـ اًمٗمساد ذم إرض .  ختاـمب هبا اًمنميٕمة اًمٜماس

  ڻ  ں    ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  کچ 

  ﮳   ﮲   ۓۓ  ے           ے  ھ  ھ  ھ  ھ     ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ    ڻ  ڻ

، وماقمؽماوٝمؿ قمغم شمقصٞمػ ُما يٗمٕمٚمقن  ١٣ – ١١: اًمب٘مرة چ  ﮹  ﮸    ﮷  ﮶  ﮵  ﮴

.   سم٠مٟمف ومساد

                                                                 

.  ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد قمبد اهلل دراز ـ رمحف اهلل ـ ( اًمٜمب٠م اًمٕمٔمٞمؿ ) وُمـ ؿماء اعمزيد ومٚمٞم٘مرأ يمتاب  (٤)
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وُمـ اقمؽمض قمغم اًم٘مرآن اقمؽمض قمغم ُمّمدره ، وأشمك سمحجج يٕمٚمؿ هق ىمبؾ همػمه يمذهبا ، ُمثؾ 

  !! دقمقاهؿ أن اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ قمٚمٛمف سمنم ، وؾمُٛمقا همالُمًا أقمجٛمٞمًا ٓ حيسـ اًمٕمرسمٞمة

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ 

   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چچ  ١٠٣: اًمٜمحؾ چ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ

، وهؿ يٕمٚمٛمقن أن اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ أُمل ٓ  ٥: اًمٗمرىمان چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ

  ڑ  ژ              ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ           ڌ  ڌچ  (٥)ي٘مرأ وٓ يٙمتب ، ومل جيٚمس إمم ُمٕمٚمؿ يتٕمٚمؿ ُمٜمف 

. ٤٨: اًمٕمٜمٙمبقت چ  گ   ک  ک  ک  ڑک

ومٙمان طمديثٝمؿ دومع ًمٚمخؼم عما يؽمشمب قمٚمٞمف ُمـ زوال ُما هؿ ومٞمف ، يٙمذسمقن اخلؼم دومٕمًا ًمتقاسمٕمف ٓ شمٙمذيبا 

.  حلاُمٚمف

ظمرضمت إطماديث اًم٘مدؾمٞمة وم٢من أًمٗمافمٝما ُمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (  اعمتٕمبد سمتالوشمف)  

.   وُمٕماٟمٞمٝما ُمـ قمٜمد اهلل

اًمتقاشمر قمدد ُمـ اًمرواة يستحٞمؾ شمقاـمئٝمؿ قمغم اًمٙمذب ًمٙمثرهتؿ ، وىمد ٟم٘مؾ (  ا سماًمتقاشمراعمٜم٘مقل إًملم) 

ضمٞمؾ اًمّمحاسمة اًم٘مرآن جلٞمؾ اًمتاسمٕملم سم٠مقمداد يستحٞمؾ شمقاـمئٝمؿ قمغم اًمٙمذب ، وهذه اًمنمحية ُمـ 

 .  اًمٜماس شمسٛمك اًم٘مرآء

                                                                 

 . اٟمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير قمٜمد شمٗمسػم أية اًمٙمريٛمة . ضماء ذم شمٗمسػم أية أن ايمتتبٝما شمٕمٜمل سمٜمٗمسف أو سمٞمد همػمه  (٥)
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 ديث بنزول الؼرآن عذ شبعة أحرفتواترت األحا

ـِ قَمَباٍس َرِِضَ اهللَُ قَمٜمُْٝماَم َأَن َرؾُمقَل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ ىَماَل َأىْمَرَأيِن :  احلديث األول ـْ اسْم قَم

يُؾ قَمغَم طَمْرٍف وَمَٚمْؿ َأَزْل َأؾْمَتِزيُدُه طَمَتك اْٟمَتَٝمك إمَِم ؾَمْبَٕمِة َأطْمُرف  ضِمؼْمِ

ـَ اخْلََٓماِب َيُ٘مقُل :   احلديث الثاين ـِ طِمَزاٍم َيْ٘مَرُأ ؾُمقَرَة اًْمُٗمْرىَماِن : قمـ قُمَٛمَر سْم ـَ طَمٙمِٞمِؿ سْم ؾَمِٛمْٕمُت ِهَِماَم سْم

يَمثػَِمٍة مَلْ  ذِم طَمَٞماِة َرؾُمقِل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ وَماؾْمَتَٛمْٕمُت ًمِِ٘مَراَءشمِِف وَم٢مَِذا ُهَق َيْ٘مَرُأ قَمغَم طُمُروٍف 

ُت طَمَتك ؾَمَؾ  ْدُت ُأؾَماِوُرُه ذِم اًمَّماَلِة وَمَتَّمؼَمْ
َم وَمَٚمَبْبُتُف ُيْ٘مِرْئٜمِٞمَٝما َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ وَمٙمِ

ـْ َأىْمَرَأَك َهِذِه اًمُسقَرَة اًَمتِل ؾَمِٛمْٕمُتَؽ شَمْ٘مَرُأ ىَماَل َأىْمَرأَ  ٟمِٞمَٝما َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ سمِِرَداِئِف وَمُ٘مْٚمُت َُم

ْٟمَٓمَٚمْ٘مُت سمِِف َأىُمقُدُه وَمُ٘مْٚمُت يَمَذسْمَت وَم٢مَِن َرؾُمقَل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ ىَمْد َأىْمَرَأٟمِٞمَٝما قَمغَم هَمػْمِ َُما ىَمَرْأَت وَما

ؾَمَٚمَؿ وَمُ٘مْٚمُت إيِني ؾَمِٛمْٕمُت َهَذا َيْ٘مَرُأ سمُِسقَرِة اًْمُٗمْرىَماِن قَمغَم طُمُروٍف مَلْ إمَِم َرؾُمقِل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف وَ 

ىِمَراَءَة اًَمتِل ؾَمِٛمْٕمُتُف شُمْ٘مِرْئٜمِٞمَٝما وَمَ٘ماَل َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ َأْرؾِمْٚمُف اىْمَرْأ َيا ِهَِماُم وَمَ٘مَرَأ قَمَٚمْٞمِف اْل 

اَءَة اًَمتِل ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ يَمَذًمَِؽ ُأْٟمِزًَمْت صُمَؿ ىَماَل اىْمَرْأ َيا قُمَٛمُر وَمَ٘مَرْأُت اًْمِ٘مرَ َيْ٘مَرُأ َف 

ِزَل قَمغَم ؾَمْبَٕمِة َأطْمُرٍف َأىْمَرَأيِن وَمَ٘ماَل َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ يَمَذًمَِؽ ُأْٟمِزًَمْت إَِن َهَذا اًْمُ٘مْرآَن ُأنْ 

وَماىْمَرُءوا َُما شَمَٞمَنَ ُِمٜمُْف 
 

َأَن اًمٜمَبَِل َصغَم اهللَُ   -رِض اهلل قمٜمف  -روى ُمسٚمؿ سمسٜمده قمـ أيب سمـ يمٕمب: لثاحلديث الثا

يُؾ قَمَٚمْٞمِف اًمَساَل  م وَمَ٘ماَل إَِن اهللََ َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْ٘مَرَأ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ يَماَن قِمٜمَْد َأَواِة سَمٜمِل هِمَٗماٍر ىَماَل وَم٠َمشَماُه ضِمؼْمِ

َٓ شُمٓمِٞمُؼ َذًمَِؽ ُث  َم َأشَماُه ُأَُمُتَؽ اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم طَمْرٍف وَمَ٘ماَل َأؾْم٠َمُل اهللََ ُُمَٕماوَماشَمُف َوَُمْٖمِٗمَرشَمُف َوإَِن ُأَُمتِل 

                                                                 

(  ٢٩٨٠)اًمبخاري ح رىمؿ ((٦))

 (٤٦٠٨)اًمبخاري ح رىمؿ  ((٧))
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اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم طَمْروَملْمِ وَمَ٘ماَل َأؾْم٠َمُل اهللََ ُُمَٕماوَماشَمُف َوَُمْٖمِٗمَرشَمُف  اًمَثاٟمَِٞمَة وَمَ٘ماَل إَِن اهللََ َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْ٘مَرَأ ُأَُمُتَؽ 

َٓ شُمٓمِٞمُؼ َذًمَِؽ صُمَؿ ضَماَءُه اًمَثاًمَِثَة وَمَ٘ماَل إَِن اهللََ َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْ٘مَرَأ ُأَُمُتَؽ اًْمُؼ  ْرآَن قَمغَم صَماَلصَمِة َوإَِن ُأَُمتِل 

َٓ شُمٓمِٞمُؼ َذًمَِؽ صُمَؿ ضَماَءُه اًمَراسمَِٕمَة وَمَ٘ماَل إَِن اهللََ َأطْمُرٍف وَمَ٘ماَل َأؾْم٠َمُل  اهللََ ُُمَٕماوَماشَمُف َوَُمْٖمِٗمَرشَمُف َوإَِن ُأَُمتِل 

 ٨ َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْ٘مَرَأ ُأَُمُتَؽ اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم ؾَمْبَٕمِة َأطْمُرٍف وَم٠َمُياَم طَمْرٍف ىَمَرُءوا قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘مْد َأَصاسُمقا

 

 

اظمُتٚمَِػ ذم ُمٕمٜمك هذا احلديث قمغم ٟمحق أرسمٕملم  )أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك احلرف يمثػمة ، وم٘مد 

 ًٓ . أٟمف ُمـ اعمِمٙمؾ اًمذي ٓ يدرى ُمٕمٜماه  يرى وسمٕمْمٝمؿ ، ٩(ىمق

 .أىمقال  أرسمٕمة  أن اجلدير سماًمذيمر ُمٜمٝما وضمدُت واًمتدسمر ومٞمٝما وُمـ ظمالل اؾمتٕمراض هذه إىمقال   

 .األحرف السبعة هي وجوه التغاير السبعة التي يؼع فوها االختالف أن :  الؼول األول

، ١٠واسمـ ىمتٞمبة، واسمـ اجلزري، واسمـ اًمٓمٞمب وهمػمهؿ،  ذهب إمم هذا اًم٘مقل اإلُمام اًمرازي  

وىمد اظمتٚمػ ه١مٓء إئٛمة ذم حتديد وضمقه اًمتٖماير اًمتل ي٘مع ومٞمٝما آظمتالف اظمتالومًا يسػمًا ،  

  ـ: أى اًمرازي هلاًمسبٕمة يمام رأوضمف اًمتٖماير و

. اختالف األشامء باإلفراد والتثنوة واجلمع، والتيىوث والتذكر:  األول

(  ُٕماٟماهتؿ)  ىمرئ ٣٢: المعارج چ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ېچ :  ُمثؾ ىمقًمف شمٕمامم

 ظماًمٞمة ُمـ إًمػ اًمسايمٜمة  صحػورؾمٛمٝما ذم امل.. سماإلومراد( ُٕماٟمتٝمؿ)  سماجلٛمع، وىمرئ

  . يـاًم٘مراءت، وًمذا حتتٛمؾ ( ى)

                                                                 

  257/ 4 صحٞمح ُمسٚمؿ  ٨

 ١/١٣٠اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان ًمٚمسٞمقـمل  ٩

  ١٣٢ـ ١/١٣١(اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان ًمٚمسٞمقـمل)، و ٥٩عمٜماع اًم٘مٓمان ص ( ٟمزول اًم٘مرءان قمغم ؾمبٕمة أطمرف )اٟمٔمر  ١٠
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 .اختالف ترصيف األفعال، من ماض ومضارع وأمر:  الثاين

 ١٩: سثأ چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳچ :  ُمثؾ ىمقًمف شمٕمامم 

سماًمرومع، (   رسُمٜما)  قمغم ومٕمؾ إُمر،وىُمِرئ( سَماقِمد) قمغم اًمٜمداء، وسمٚمٗمظ( ڳ) ىمرئ سمٜمّمب

(.  رسُمٜما) رومع سمٗمتح اًمٕملم ُمِمددة ُمع( سمَٕمد) سمٗمتح اًمٕملم، قمغم أٟمف ومٕمؾ ُماض، وىُمِرئ( سَماقَمد)و

.  اختالف وجوه اإلعراب: الثالث 

 قماُمٚمة قمٛمؾ( ُما) ىمرأ اجلٛمٝمقر سماًمٜمّمب، قمغم أن، ٣١: يىسف چ  ڤ  ڤ  ڤچ : يم٘مقًمف شمٕمامم

سماًمرومع،  چببٌرش  ڤ  ڤچ : وهل ًمٖمة أهؾ احلجاز وهبا ٟمزل اًم٘مرآن، وىمرأ اسمـ ُمسٕمقد( ًمٞمس)

. (ًمٞمس) قمٛمؾ( ُما) قمغم ًمٖمة سمٜمل متٞمؿ، وم٢مهنؿ ٓ يٕمٛمٚمقن

 .االختالف بالنؼص والزيادة:  رابعال

 ١٠٠: التىتح چ          ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺچ :  ُمثؾ ىمقًمف شمٕمامم ذم ؾمقرة اًمتقسمة

. ، ومها ىمراءشمان ُمتقاشمرشمان(ُمـ) سمزيادة ًمٗمظچ  ڀ  ڀ   پ  پچ وىمرئ 

ـْ َرسميُٙمؿْ ) وىمرئ (وؾمارقمقا ) )اًمسلم( ىمبؾ )اًمقاو( ىُمِرئ هٙمذا سم٢مصمبات  {َوؾَماِرقُمقا إمَِم َُمْٖمِٗمَرٍة ُِم

(. ؾمارقمقا )سمحذومٝما

. االختالف بالتؼديم والتيخر:  اخلامس

. چ أومٚمؿ ي٠ميسچ:  وىمرئ ٣١: الرعد چ  ڑ  ڑچ :  ويٙمقن ذم احلرف ، يم٘مقًمف شمٕمامم

 ١١١: التىتحچ  ې   ېچ  ىمقًمف شمٕمامم  يمام يٙمقن ذم اًمٙمٚمٛمة ُمثؾ

وىمرئ سماًمٕمٙمس، إول ُمبٜمل ىمرئ اًمٗمٕمؾ إول ُمبٜمًٞما ًمٚمٛمٕمٚمقم، واًمثاين ُمبٜمًٞما ًمٚمٛمجٝمقل، 

. ًمٚمٛمجٝمقل ، واًمثاين ُمبٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقم، واًم٘مراءشمان ُمتقاشمرشمان

.  االختالف باإلبدال:  السادس

: الثقرج چ  ېئ  ۈئ   ۈئ    ۆئ  ۆئچ :  إسمدال طمرف سمحرف ُمثؾ ىمقًمف شمٕمامم

(. َٟمٜمنْمها) ،ىمرئ سماًمزاي ُمع وؿ اًمٜمقن ، وىمرئ سماًمراء اعمٝمٛمٚمة ُمع ومتح اًمٜمقن ٢٥٩
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 ، ىمرئ  ٥: القارعح چ  ڦ    ڦ  ڦچ :  سمٚمٗمظ ، يم٘مقًمف شمٕمامم أو إسمدال ًمٗمظ

 ( .يماًمّمقف اعمٜمٗمقش)

اختالف اللهجات بالتػخوم والسقوق، والػتح واإلمالة، واإلظهار واإلدغام، واهلمز :  السابع

    ٩: طه چ    ۓ  ے  ے  ھچ :  ،ُمثؾ ىمقًمف شمٕمامم والتسهول، واإلصامم وىحو ذلك

 چ  جت  يبچ : وشمرىمٞمؼ اًمراء ذم ىمقًمف، (ُمقؾمك) وذم، (أشمك) ىمرئت سماًمٗمتح و اإلُماًمة ذم

وشمسٝمٞمؾ اهلٛمزة وٟم٘مؾ طمريمتٝما إمم  ٢٢٧: الثقرج چ  ڄچ وشمٗمخٞمؿ اًمالم ذم   ١٧: اإلسراء

 ١: المؤمىىن چ  ٻ  ٱچ : اًمسايمـ ىمبٚمٝما ذم ىمقًمف

 

آن حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىماين ذم يمتاسمف ُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مروممـ رضمح هذا اًم٘مقل 

 حمٛمد سمٙمر إؾمامقمٞمؾ ذم يمتاسمف/  ورضمحف يمذًمؽ اًمديمتقر  ، ١١ورد قمـ اًمِمبٝمات اًمتل شمرد قمٚمٞمف

 ١٢(دراؾمات ذم قمٚمقم اًم٘مرآن)

:  سم٠مُمريـ واقمؽمض قمغم هذا اًمرأي   

يٛمٙمـ  ه١مٓء إئٛمة اظمتٚمٗمقا  اظمتالومًا يسػمًا ذم حتديد هذه إوضمف ومدل ذًمؽ أٟمف   أن: إول 

 .اًمزيادة قمغم ؾمبٕمة وضمقه 

، وم٠ميـ اًمرظمّمة ذم   أن اًمرظمّمة ذم اًمتٞمسػم قمغم إُمة سمٜماء قمغم هذا اًمرأي همػم واوحة : اين اًمث

إسمدال طمريمة سم٠مظمرى ، أو طمرف سمآظمر وأيـ هل ذم ىمراءة اًمٗمٕمؾ ُمبٜمٞمًا ًمٚمٛمٕمٚمقم أو ُمبٜمٞمًا مِلَ مَلْ 

 وم٢من اًم٘مراءة قمغم وضمف ُمـ هذه اًمقضمقه اعمذيمقرة ٓ ! .؟يسٛمك وماقمٚمف  ، أو ذم شم٘مديؿ وشم٠مظمػم 

                                                                 

 ١/١٥٤ُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىماين  ١١

 94 ص( ندراؾمات ذم قمٚمقم اًم٘مرآ)  اٟمٔمر  ١٢
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اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ رسمف اعمٕماوماة ٕن إُمة ٓ شمٓمٞمؼ  إمم ؾم١مال  يقضمب ُمِم٘مة  حتتاج 

 .اًم٘مراءة قمغم وضمف واطمد أو اصمٜملم أو صمالصمة 

 

طَْمُرِف هَلََجاُت اًْمَٕمَرِب ذِم يَمْٞمِٗمَٞماِت اًمٜمُْٓمِؼ يَماًْمَٗمْت َ( :الؼول الثاين  ْٕ ـَ ا ِح َذَهَب مَجَاقَمٌة َأَن اعمَُْراَد ُِم

 ُ ، َواهْلَْٛمِز َواًمَتْخِٗمٞمِػ، قَمغَم َُمْٕمٜمَك َأَن َذًمَِؽ ُرظْمَّمٌة ًمِْٚمَٕمَرِب َُمَع امْل
َُماًَمِة، َواعمَْدي َواًْمَ٘مٍْمِ طَماوَمَٔمِة َواإْلِ

َوَهَذا ) ورضمحف وىمال ذم ُم٘مدُمة اًمتٗمسػم  ذيمره اًمٓماهر سمـ قماؿمقر .١٣(قَمغَم يَمٚماَِمِت اًْمُ٘مْرآنِ 

ضَْمِقسَمِة عمـ شمؼ ْٕ ـُ ا  اًمتٗمسػم اعمٜمػم) ذم يمتاسمف  رضمح هذا اًمرأي اًمزطمٞمكم  يمام . ١٤(ّدُمٜماَأطْمَس

 .ورضمحف يمذًمؽ اًمديمتقر أيٛمـ ؾمقيد ذم حماضة ًمف سمٕمٜمقان يمٞمػ وصؾ اًم٘مرءان إًمٞمٜما .١٥(

 .اىمتٍم هذا اًم٘مقل قمغم اًمقضمف اًمساسمع ُمـ أوضمف اًمتٖماير اًمساسم٘مة : ىمٚمُت  

 

:  لغات العرب يف ادعنى الواحد ىحوادراد باألحرف السبعة شبع لغات من :  الؼول الثالث

ؾ وأهع، ومٝمل أًمٗماظ خمتٚمٗمة عمٕمٜمك واطمد، وإًمٞمف ذهب ؾمٗمٞمان سمـ  َأىْمبِؾ وشمٕمال وهٚمؿ ، وقَمجي

، واًمٓمحاوي ، وٟمسبف اسمـ قمبد اًمؼم واسمـ   ١٦قمٞمٞمٜمة ، وقمبد اهلل اسمـ وهب ،واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

                                                                 

 1/58 اًمتحرير واًمتٜمقير ١٣

 1/58 اًمتحرير واًمتٜمقير ١٤

  ١/٢٦اٟمٔمر اًمتٗمسػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم  ١٥

اًمديمتقر طمسـ وٞماء اًمديـ قمؽم ذم اهلاُمش اًمثاين ( اعمح٘مؼ ) ذيمر . ٓسمـ اجلقزي ( ومٜمقن إومٜمان ) ُمـ يمتاب ٢٠٧ذم ص  ١٦

)  ؾمبع ًمٖمات ذم أًمٗماٍظ خمتٚمٗمة عمٕمٜمك واطمد ، وأؿمار إمم أٟمفسم٠من اًمٓمؼمي ٓ يّمح أن يٜمسب إًمٞمف اًم٘مقل سم٠من إطمرف اًمسبٕمة 

وسماًمرضمقع عما ظمٓمف اًمٓمؼمي ذم اعمّمدر اعمِمار إًمٞمف وىمراءة مجٞمع ُما يمتب ( . اًمؼمهان) ىمد واومؼ اًمزريمٌم ذم يمتاسمف  (طمسـ وٞماء 

زريمٌم ذم اًمؼمهان ويمذا رضمٕمت عما يمتب ال.!! سمـ ضمرير ذم اعمس٠مًمة وضمدت إُمر قمغم ظمالف ُما ذيمر اًمديمتقر طمسـ وٞماء 

 .!!ووضمدت إُمر قمغم ظمالف ُما ذيمر اًمديمتقر طمسـ قمؽم 
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 . ١٧يمثػم واًم٘مرـمبل ٕيمثر اًمٕمٚمامء

يا حمٛمد، اىمرأ اًم٘مرآن قمغم طمرف، : أن ضمؼميؾ ىمال": ث أيب سمٙمرةواؾمتدًمقا سمام ضماء ذم طمدي

يمٚمٝما ؿماف : طمتك سمٚمغ ؾمتة أو ؾمبٕمة أطمرف، وم٘مال، قمغم طمروملم: اؾمتزده، وم٘مال: وم٘مال ُمٞمٙمائٞمؾ

هٚمؿ وشمٕمامم وَأىْمبِؾ : يماف، ُما مل خيتؿ آية قمذاب سمآية رمحة، أو آية رمحة سمآية قمذاب، يم٘مقًمؽ

ؾ  "١٨واذهب وأهع وقَمجي

، ـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُٟمبيْئُت أن ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙمائٞمؾ أشمٞما اًمٜمبل:  ؾمػميـ ىمال وقمـ حمٛمد سمـ

طمتك سمٚمغ ؾمبٕمة :  اؾمتزده، ىمال:  اىمرأ اًم٘مرآن قمغم طمروملم، وم٘مال ًمف ُمٞمٙمائٞمؾ:  وم٘مال ًمف ضمؼمائٞمؾ

:  شمٕمامم:  ٓ ختتٚمػ ذم طمالل وٓ طمرام، وٓ أُمر وٓ هنل، هق يم٘مقًمؽ:  أطمرف، ىمال حمٛمد

َٓ َصْٞمَحًة َواطِمَدةً }:  وذم ىمراءشمٜما:  ل، ىمالوهٚمَؿ، وأىمب إن ":  ذم ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد {إِْن يَماَٟمْت إِ

 ١٩"يماٟمت إٓ زىمٞمة واطمدة

اًمٚمٞمؾ هل أؿمد وـمئا   إن ٟماؿمئة : ) إن أٟمس سمـ ُماًمؽ ىمرأ هذه أية : ىمال وقمـ إقمٛمش

إن أىمقم ، وأصقب ،  »: ، وم٘مال   وأىمقم ىمٞمال : إٟمام ٟم٘مرؤها : ، وم٘مال ًمف رضمؾ ( وأصقب ىمٞمال 

 ٢٠شوأهٞم٠م ، وأؿمباه هذا واطمد 

وأصحاب هذا اًمرأي يرون أن قمثامن طملم مجع اعمّمحػ مجٕمف قمغم طمرف واطمد دون  

اًمباىمٞمة سمسبب آظمتالومات اًمتل طمدصمت سملم اًمٜماس ذم اًم٘مراءة ىمال اًمٓمؼمي  إطمرف اًمستة

                                                                 

اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان ) ، و1/42اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمبل  ، 45/ 1(  شمٗمسػم اسمـ يمثػم) راضمع ـ إن ؿمئت ـ ١٧

 220ص(  اناًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرء)، 1/86حمٛمد سمٙمر إؾمامقمٞمؾ(  دراؾمات ذم قمٚمقم اًم٘مرءان) 1/123( ًمٚمسٞمقـمل

وم٘مد أوماض ( ضماُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن) وارضمع ـ إن ؿمئت ـ إمم ىمقل اًمٓمؼمي ذم ُم٘مدُمة شمٗمسػمه56/ 1 واًمتحرير واًمتٜمقير

.  ذم سمٞمان رأيف وأورد اًمِمبٝمات اًمتل شمرد قمٚمٞمف ورد قمٜمٝما

١ 
تاب قراءج القرءان    ٣/١١وصحيح اته حثان  ١٤٦/ ٣٤مسىد اإلمام أحمد      

 ١/٥١ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي ضماُمع اًمبٞمان ١٩

٢٠
 ٥ ٦ /٢٣وتفسير الطثري٥/١٤٦( إعراب القرءان وتياوه )،  ٦/ ١١ تاب سىرج المزمل  المطالة العاليح للحافظ ته حجر 

 ٦/٢٩٤، اتحاف الخيرج المهرج ١٩/٤١وتفسير القرطثي 
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 شمريمٝما، ـماقمًة ُمٜمٝما ًمف، ومؽميمت اًم٘مراءة سمإطمرف اًمستة اًمتل قمزم قمٚمٞمٝما إُماُُمٝما اًمٕمادُل ذم)

وٟمٔمًرا ُمٜمٝما ٕٟمٗمسٝما وعمـ سمٕمَدها ُمـ ؾمائر أهؾ ُمٚمتٝما، طمتك َدَرؾمت ُمـ إُمة ُمٕمرومتٝما، 

وشمٕمٗمت آصمارها، ومال ؾمبٞمَؾ ٕطمد اًمٞمقم إمم اًم٘مراءة هبا، ًمدصمقرها وقُمُٗمقي آصمارها، وشمتاسمِع اعمسٚمٛملم 

ا وًمٙمـ ٟمٔمًرا ُمٜمٝما قمغم رومض اًم٘مراءة هبا، ُمـ همػم ضمحقد ُمٜمٝما صحَتٝما وصحَة رء ُمٜمف

فال قراءة للمسلمني الووم إال باحلرف الواحد الذي اختاره هلم . ٕٟمٗمسٝما وًمسائر أهؾ ديٜمٝما

 .٢١(إمامهم الشػوُق الناصُح، دون ما عداه من األحرف الستة الباقوة

واقمؽمض قمغم هذا اًمرأي سم٠مٟمف يؽمشمب قمٚمٞمف أن يٙمقن قمثامن ـ رِض اهلل قمٜمف ـ ىمد ٟمسخ إطمرف 

يت شمقرم رؾمقل اهلل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وهك مما ي٘مرأ هبا ، وىمد أورد اًمٓمؼمي هذا اًمستة ال

مل شمٜمسخ إطمرف اًمستة ومؽمومع وٓ وٞمٕمتٝما إُمة وهك ) آقمؽماض وأضماب قمٜمف سم٘مقًمف

ت ذم ىمراءشمف وطمٗمٔمف سم٠مي شمٚمؽ  ُم٠مُمقرة سمحٗمٔمٝما وًمٙمـ إُمة أُمرت سمحٗمظ اًم٘مرآن، وظُمػمي

ت، إذا هل طَمٜمثْت ذم يٛملم وهل ُُمقهة، أن شمٙمٗمر سم٠ميي يمام أُمر. إطمرف اًمسبٕمة ؿماءت

ومٚمق أمجَع مجٞمٕمٝما قمغم اًمتٙمٗمػم . إُما سمٕمتؼ، أو إـمٕمام، أو يمسقة: اًمٙمٗمارات اًمثالث ؿماءت

ر، يماٟمت ُُمّمٞمبًة  سمقاطمدة ُمـ اًمٙمٗمارات اًمثالث، دون طَمٔمرها اًمتٙمٗمػَم سم٠مي اًمثالث ؿماَء اعمٙمٗمي

ومٙمذًمؽ إُمة، أُمرت سمحٗمظ اًم٘مرآن . ُمـ طمؼ اهللطمٙمَؿ اهلل، ُم١مديًة ذم ذًمؽ اًمقاضمَب قمٚمٞمٝما 

ت ذم ىمراءشمف سم٠مي إطمرف اًمسبٕمة ؿماءت ومرأت ًمٕمٚمة ُمـ اًمٕمٚمؾ أوضمبْت : وىمراءشمف، وظُمػمي

ىمراءشَمُف سمحرف واطمٍد، وروْمَض اًم٘مراءة سمإطمرف اًمستة  -قمٚمٞمٝما اًمثباَت قمغم طمرف واطمد

 ٢٢(اًمباىمٞمة

ت ذم اًم٘مرآن ٟمادرة، ومال يت٠مشَمك اًمتٞمسػم ادوماشمرواقمؽمض يمذًمؽ سم٠من اًمٙمٚمٛمة اًمتل يقضمد هلا ؾمبع م

. اًم٘مرآن قمغم ؾمبٕمة أطمرف  أٟمزلأضمٚمف  ُمـ اًمذي

                                                                 

 ١/٦٤ضماُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي ٢١

  1/59ـمؼميضماُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ًمؾ ٢٢
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ورد قمٜمف ( اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ) ورضمح هذا اًمرأي حمٛمد حمٛمد أسمق ؿمٝمبة ذم يمتاسمف

( ُمباطمث ذم قمٚمقم اًم٘مرءان) يمام رضمحف ُمٜماع اًم٘مٓمان ذم يمتاسمٞمف  ،٢٣اًمِمبٝمات اًمتل وردت قمٚمٞمف 

ذم اعمحاضة   حمٛمد قمبد اًمٕمزيز اخلْمػمي/ورضمحف د ٢٤( ان قمغم ؾمبٕمة أطمرفٟمزول اًم٘مرء)و

 . اًمسادؾمة قمنم ًمأليماديٛمٞمة اإلؾمالُمٞمة اعمٗمتقطمة

. متػرقة يف الؼرآن كله(  هلجات) ادراد من األحرف السبعة شبع لغات:  رابعالؼول ال

زن وهٙمذا، هقا  قمغم ُمٕمٜمك أن سمٕمض اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖمة ىمريش وسمٕمْمف سمٚمٖمة هذيؾ وسمٕمْمف سمٚمٖمة

ومٝمق ذم مجٚمتف ٓ خيرج ذم يمٚمامشمف قمـ ؾمبع ًمٖمات هل أومّمح ًمٖماهتؿ، وًمٞمس ُمٕمٜمك شمٚمؽ اًمسبٕمة 

أسمق :  أن يٙمقن احلرف اًمقاطمد ي٘مرأ قمغم ؾمبٕمة أوضمف يمام اًم٘مقل اًمثاًمث ،وذهب إمم هذا اًم٘مقل

قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ اسمـ ؾمالم ، وصمٕمٚمب ، واسمـ قمٓمٞمة وأسمق طماشمؿ اًمسجستاين، واظمتاره إزهري ذم 

 . ٢٥ذم ؿمٕمب اإليامن  هتذيب ، وصححف اًمبٞمٝم٘ملال

سمٕمدم ُمٕمرومة سمٕمض اًمّمحاسمة اًم٘مرؿمٞملم سمٕمض أًمٗماظ اًم٘مرآن يمام وىمع   واؾمتدًمقا قمغم ىمقهلؿ

مل أيمـ أدري ُما وماـمر اًمساموات : طمٞمث روى قمٜمف أٟمف ىمال( وماـمر) يمٚمٛمة ذمٓسمـ قمباس 

. أي اسمتدأهتا أٟما ومٓمرهتا : وإرض طمتك أشمك أقمراسمٞمان خيتّمامن ذم سمئر وم٘مال أطمدمها

.  وادخالػون هلم أجابوهم واعسضوا علوهم 

قمدم  أنبأضماسمقهؿ قمغم اؾمتدٓهلؿ سمٕمدم ُمٕمرومة اسمـ قمباس ـ رِض اهلل قمٜمف ـ  عمٕمٜمك يمٚمٛمة وماـمر 

ُمستٕمٛمٚمة  همػم ومٝمؿ اسمـ قمباس ًمبٕمض أًمٗماظ اًم٘مرآن ٓ يدُل قمغم أن هذه إًمٗماظ همػم ىمرؿمٞمة أو

ُمٕمٜماها وم٘مط قمـ اسمـ قمباس وًمٞمس سمالزم أن حيٞمط  جلقاز أن يٙمقن ىمد همابذم ًمٖمة ىمريش٪

                                                                 

  ١٧٦حمٛمد حمٛمد أسمق ؿمٝمبة ص( اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ) ٢٣

 ص(  اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان)و 71 ص( ٟمزول اًم٘مرءان قمغم ؾمبٕمة أطمرف)و1/162(  ُمباطمث ذم قمٚمقم اًم٘مرءان) اٟمٔمر ٢٤

  218 ـ217

ٟمزول اًم٘مرءان قمغم )و ٤٥/ ١( صمػم شمٗمسػم اسمـ ك)١٨٧حمٛمد حمٛمد أسمق ؿمٝمبة ص ( اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ )اٟمٔمر  ٢٥

 ١/٨٥حمٛمد سمٙمر إؾمامقمٞمؾ( دراؾمات ذم قمٚمقم اًم٘مرءان )٣٨عمٜماع اًم٘مٓمان ص ( ؾمبٕمة أطمرف 
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(  ٓ حيٞمط سماًمٚمٖمة إٓ ٟمبل) اعمرء سمٙمؾ ُمٕماٟمك ًمٖمتف أو سم٠مًمٗمافمٝما ، وىمٞمؾ

ًمق يماٟمت إطمرف اًمسبٕمة ًمٖمات ذم ُمقاوع ُمتٗمرىمة ُمـ اًم٘مرآن عمَا ) سم٠مٟمفوا علوهم واعسض

ه واطمد، ٪ ٕن يمؾ ُمقوع ؾمٞمٙمقن ُم٘مروًءا سمقج طمّمؾ ظمالف سملم اًم٘مراء ذم رء ُمـ اًم٘مرآن

. وعمَا طمّمٚمت اعمٜمايمرة سملم اًمّمحاسمة قمٜمد ؾمامع سمٕمْمٝمؿ ىمراءة سمٕمضٍ 

أن ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ؾمبٕمة أطمرف إَٟمام يمان شمٞمسػًما قمغم اعمٙمٚمٗملم، سمٜمص بوا علوهم واعسض

احلديث، ومٚمق ومرض أن اًم٘مرآن ُم١مًمػ ُمـ قمدة ًمٖمات، يمؾ ضمزء ُمـ ًمٖمة، عمَا أُمٙمـ أهؾ يمؾ 

. ٢٦(ًدا، وهق اًمٜمازل سمٚمٖمتٝمؿًمٖمة أن ي٘مرؤوا ُمٜمف إٓ ضمزًءا واح

ـَ ) قال الطاهر بن عاصور يف التحرير والتنوير َٓ ُياَلىِمل َُمَساَق احْلَِديِث ُِم َوَهَذا اجْلََقاُب 

ِ٘ملَم َذيَمُروا َأَن ذِم اًْمُ٘مْرآِن يَمٚماَِمٍت يَمثػِمَ  ََن اعمَُْح٘مي ِٕ ـْ ضِمَٝمِة اًْمَٕمَدِد  َٓ َيْسَتِ٘مٞمُؿ ُِم ـْ اًمَتْقؾِمَٕمِة، َو  ًة ُِم

ـْ َأيِب سَمْٙمٍر اًْمَقاؾِمٓمِلي إمَِم َ ِْسلَم ًُمَٖمةٍ   .٢٧(ًُمَٖماِت ىَمَباِئِؾ اًْمَٕمَرِب، َوَأهْنَاَها اًمُسُٞمقـمُِل َٟمْ٘ماًل قَم

 

ٓ ٟمزاع سملم اًمٕمٚمامء ) ، ىمال اسمـ شمٞمٛمٞمةاًم٘مراءات اًمسبٕمة سماشمٗماق اًمٕمٚمامءهمػم  إطمرف اًمسبٕمة

أن اًم٘مرآن ُأٟمزل  ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿـ اًمتل ذيمر اًمٜمبل (  إطمرف اًمسبٕمة)  اعمٕمتؼميـ أن

قمٚمٞمٝما ًمٞمست هل ىمراءات اًم٘مراء اًمسبٕمة اعمِمٝمقرة، سمؾ أول ُمـ مجع ىمراءات ه١مٓء هق اإلُمام 

 ٢٨(أسمق سمٙمر سمـ جماهد، ويمان قمغم رأس اعمائة اًمثاًمثة سمبٖمداد،

 

 

 

                                                                 

 1/223حمٛمد ذقمل أسمق زيد  مجع اًم٘مرآن ذم ُمراطمٚمف اًمتارخيٞمة ُمـ اًمٕمٍم اًمٜمبقي إمم اًمٕمٍم احلديث ٢٦

 ١/٥٨اًمتحرير واًمتٜمقير  ٢٧

 ٢/٣٣٠جمٛمقع ومتاوي اسمـ شمٞمٛمٞمة  ٢٨
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 : صمالث ُمرات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(  يمتب ودون) عَ ضُمؿِ 

. ذم قمٝمد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: اجلٛمع إول

. ذم قمٝمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ رِض اهلل قمٜمف: اجلٛمع اًمثاين

. ذم قمٝمد قمثامن سمـ قمٗمان رِض اهلل قمٜمف: اجلٛمع اًمثاًمث

زيد سمـ صماسمت وُأيَبي سمـ يمٕمب ،  ومٙمان إذا :  اختذ اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ يمتاسمًا أؿمٝمرهؿ

وع هذه أية أو أيات ذم :  وي٘مقل ًمف  ٟمزل قمٚمٞمف رء ُمـ اًمقطمل دقما سمٕمض ُمـ يٙمتب ًمف

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ  صغمـ  اًمسقرة اًمتل يذيمر ومٞمٝما يمذا ويمذا ، وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ يمتاسمتٝما أُمر اًمٜمبل

يمٜمت أيمتب : وم٘مد روي قمـ زيد سمـ صماسمت ىمال  يماشمبف سم٘مراءهتا قمٚمٞمف وم٢من يمان ومٞمف ؾم٘مط أىماُمف ،

اًمقطمل قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ويمان يِمتد ٟمٗمسف ويٕمرق قمرىما ؿمديدا ُمثؾ 

رؤه اىمرأ وم٠مق: اجلامن صمؿ يني قمٜمف وم٠ميمتب وهق يٛمكم قمكم ومام أومرغ طمتك يث٘مؾ وم٢مذا ومرهمت ىمال 

   ٣٠ وم٢من يمان ومٞمف ؾم٘مط أىماُمف 

                                                                 

رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف سملم اًمتقىمٞمػ ) هماٟمؿ احلٛمد ، (  حماضات ذم قمٚمقم اًم٘مرءان) ت ذم هذا اعمقوقع إممرضمع ٢٩

  وصماىمة ٟم٘مؾ اًمٜمص اًم٘مرءاين ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أُمتف) ،إؾمامقمٞمؾؿمٕمبان حمٛمد (  وآصٓمالطمات احلديثة

( هـ1392:  اعمتقرم) د سمـ ىماؾمؿ اًمٕماصٛمل احلٜمبكم اًمٜمجديقمبد اًمرمحـ سمـ حمؿ( طماؿمٞمة ُم٘مدُمة اًمتٗمسػم)حمٛمد طمسـ ضمبؾ ، (

  وهمػمهؿ

اجلاُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمساُمع ًمٚمخٓمٞمب ،2/257 إوؾمط واعمٕمجؿ ،5/142 اًمٙمبػم اعمٕمجؿ اًمٓمؼماين ٣٠

 ٤/١٢٨اًمبٖمدادي
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واًمٕمسب ومل يٙمـ جمٛمققمًا ذم ُمّمحػ واطمد سمؾ   ويماٟمقا يٙمتبقن قمغم ضمريد اًمٜمخؾ واًمرىماع 

ىمبض اًمٜمبل " يمام ىمال زيد سمـ صماسمت رِض اهلل قمٜمف. يمان ُمٗمرىمًا ذم اًمرىماع وإيمتاف وهمػمها

 ٣١"صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل يٙمـ اًم٘مرآن مجع ذم رء

  : اًم٘مرءان ذم ُمّمحػ ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿـ اًمرؾمقل ًمٕمدم مجع  سماسماً ء يذيمرون أسواًمٕمٚمام

سملم  ـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿـ إُمـ ومٞمف ُمـ وىمقع ظمالف سملم اًمّمحاسمة ًمقضمقده : منها 

. أفمٝمرهؿ 

 .أن اًم٘مرآن مل يٜمزل ُمرة واطمدة سمؾ ٟمزل ُمٜمجامً :  ومنها

ٟماؾمخ ًمبٕمض أطمٙماُمف أو شمالوشمف عما يمان يؽمىمبف ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ُمـ ورود :   ومنها

.  صمؿ أهلؿ اهلل ظمٚمٗماؤه ُمـ سمٕمده سمجٛمع اًم٘مرءان ومٙمان اجلٛمع ذم قمٝمد اًمّمديؼ رِض اهلل قمٜمف

 

 

  عما اٟمت٘مؾ اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ارشمدت اًمٕمرب ،وم٘ماشمٚمٝمؿ اًمّمديؼ أسمق سمٙمر 

ومخاف اًمّمحاسمة (  اًمٞمامُمة) ذم ُمٕمريمة  ًمردة يمثػم ُمـ اًم٘مراء وُمات اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿوؿمارك ذم طمروب ا

ُمـ وٞماع اًم٘مرآن ومذهب قمٛمر إمم اًمّمديؼ أيب سمٙمر وأؿمار قمٚمٞمف سمجٛمع اًم٘مرءان ، مل يقاومؼ أسمق سمٙمر ذم 

. أول إُمر ومام زال سمف قمٛمر طمتك ذح اهلل صدره جلٛمع اًم٘مرءان 

ـ ؾمٚمؿ ـ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ـ رِض اهلل قمٜمف ـ زيَد سمـ صماسمت ُمر ظمٚمٞمٗمة رؾمقل اهلل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف ووأ

 . ومتقمم زيد مجع اًم٘مرآن  رِض اهلل قمٜمف ـ

                                                                                                                                                                                        

 

 ٩/١٢ورد ذم ومتح اًمباري  ٣١
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ـَ صَماسمٍِت َرِِضَ اهللَُ قَمٜمُْف ىَماَل  ـُ :  روي قمـ َزْيَد سْم َأْرؾَمَؾ إزَِمَ َأسُمق سَمْٙمٍر َُمْ٘مَتَؾ َأْهِؾ اًْمَٞماَمَُمِة وَم٢مَِذا قُمَٛمُر سْم

سُمق سَمْٙمٍر َرِِضَ اهللَُ قَمٜمُْف إَِن قُمَٛمَر َأشَمايِن وَمَ٘ماَل إَِن اًْمَ٘مْتَؾ ىَمْد اؾْمَتَحَر َيْقَم اًْمَٞماَمَُمِة اخْلََٓماِب قِمٜمَْدُه ىَماَل أَ 

ـْ اًْمُ٘مرْ  ـِ وَمَٞمْذَهَب يَمثػٌِم ُِم
 سمِاعمََْقاـمِ

ِ
 اًْمُ٘مْرآِن َوإيِني َأظْمَِمك َأْن َيْسَتِحَر اًْمَ٘مْتُؾ سمِاًْمُ٘مَراء

ِ
َرى آِن َوإيِني أَ سمُِ٘مَراء

ْيِف َوؾَمَٚمَؿ َأْن شَم٠ْمُُمَر سمَِجْٛمِع اًْمُ٘مْرآِن ىُمْٚمُت ًمُِٕمَٛمَر يَمْٞمَػ شَمْٗمَٕمُؾ ؿَمْٞمًئا مَلْ َيْٗمَٕمْٚمُف َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾ 

َح اهللَُ َصْدِري ًمَِذًمَِؽ وَ  َرَأْيُت ذِم َذًمَِؽ ىَماَل قُمَٛمُر َهَذا َواهللَِ ظَمػْمٌ وَمَٚمْؿ َيَزْل قُمَٛمُر ُيَراضِمُٕمٜمِل طَمَتك َذَ

َٓ َٟمَتِٝمُٛمَؽ َوىَمْد يُمٜمَْت شَمْٙمُتُب  اًَمِذي َرَأى قُمَٛمُر ىَماَل َزْيٌد ىَماَل َأسُمق سَمْٙمٍر إَِٟمَؽ َرضُمٌؾ ؿَماٌب قَماىِمٌؾ 

ـْ اًْمَقطْمَل ًمَِرؾُمقِل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ وَمَتَتَبْع اًْمُ٘مْرآَن وَمامْجَْٕمُف وَمَقاهللَِ ًَمْق  يَمَٚمُٗمقيِن َٟمْ٘مَؾ ضَمَبٍؾ ُِم

ـْ مَجِْع اًْمُ٘مْرآِن ىُمْٚمُت يَمْٞمَػ شَمْٗمَٕمُٚمقَن ؿَمْٞمًئا مَلْ َيْػ  َباِل َُما يَماَن َأصْمَ٘مَؾ قَمكَمَ مِمَا َأَُمَريِن سمِِف ُِم
قَمْٚمُف َرؾُمقُل اجْلِ

َح اهللَُ َصْدِري اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ ىَماَل ُهَق َواهللَِ ظَمػْمٌ وَمَٚمْؿ َيَزْل  َأسُمق سَمْٙمٍر ُيَراضِمُٕمٜمِل طَمَتك َذَ

ـْ اًْمُٕمُسِب  َح ًَمُف َصْدَر َأيِب سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر َرِِضَ اهللَُ قَمٜمُْٝماَم وَمَتَتَبْٕمُت اًْمُ٘مْرآَن َأمْجَُٕمُف ُِم  ًمَِٚمِذي َذَ

ضَماِل طَمَتك َوضَمْدُت آظِمَر ؾُمقَرِة اًمَتْقسَمةِ  َْٟمَّماِريي  َواًمٚميَخاِف َوُصُدوِر اًمري ْٕ مَلْ  ٣٢َُمَع َأيِب ظُمَزْيَٛمَة ا

هِ  ـْ َأْٟمُٗمِسُٙمْؿ قَمِزيٌز قَمَٚمْٞمِف َُما قَمٜمُِتؿْ  }َأضِمْدَها َُمَع َأطَمٍد هَمػْمِ طَمَتك ظَمامِتَِة سَمَراَءَة { ًَمَ٘مْد ضَماَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُِم

ـْ  َد قُمَٛمَر طَمَٞماشَمُف صُمَؿ قِمٜمَْد طَمْٗمَّمَة سمِٜمِْت قُمَٛمَر وَمَٙماَٟمْت اًمُّمُحُػ قِمٜمَْد َأيِب سَمْٙمٍر طَمَتك شَمَقوَماُه اهللَُ صُمَؿ قِم

 َرِِضَ اهللَُ قَمٜمْفُ 

ذم مجع اًم٘مرءان أٟمف ٓ يٙمتب ؿمٞمئًا ُمـ اًم٘مرءان طمتك يِمٝمد   ُمٜمٝمج زيد ـ رِض اهلل قمٜمف ـ  ويمان

أن أسما سمٙمر ىمال ًمٕمٛمر وًمزيد اىمٕمدا قمغم سماب اعمسجد ومٛمـ ضماءيمام  )قمٚمٞمف ؿماهدان وم٘مد روي

  واعمراد سماًمِمٝمادة أن يِمٝمد أٟمف يمتب سملم يدي ٣٤( قمغم رء ُمـ يمتاب اهلل ومايمتباه سمِماهديـ

                                                                 

أيب ظمزيٛمة وُمـ ؿماك ومٞمف ي٘مقل ظمزيٛمة أو أيب ظمزيٛمة اظمتٚمػ اًمرواة ومٞمف قمغم اًمزهري ومٛمـ ىمائؾ ُمع ظمزيٛمة وُمـ ىمائؾ ُمع ) ٣٢

 ٩/١٥ومتح اًمباري (وإرضمح أن اًمذي وضمد ُمٕمف آظمر ؾمقرة اًمتقسمة أسمق ظمزيٛمة سماًمٙمٜمٞمة

 ٤٦٠٣رىمؿ   ٣٨٥/ ١٥صحٞمح اًمبخاري ((٣٣))

 ٩/١٤( ومتح اًمباري ) ٣٤
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أٟمف ُمـ اًمقضمقه اًمسبٕمة اًمتل ٟمزل هبا اًم٘مرءان ، أو أن  أو ، ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿـ رؾمقل اهلل 

، ويمان همروٝمؿ أن ٓ يٙمتب ؿمٞمئاَ َ إٓ ُمـ قملم ٣٥ذًمؽ مما صمبت ذم اًمٕمروة إظمػمة ، ومل يٜمسخ 

واومت٘مد زيد آيتلم ُمـ  ٣٦ُمـ جمرد احلٗمظٓ  يدي رؾمقل اهلل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ُما يمتب سملم

ـْ َأْٟمُٗمِسُٙمْؿ قَمِزيٌز قَمَٚمْٞمِف َُما قَمٜمُِتْؿ طَمِريٌص قَمَٚمْٞمُٙمؿْ )  آظمر ؾمقرة اًمتقسمة ، ( ًَمَ٘مْد ضَماَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُِم

..( ُمـ اعم١مُمٜملم رضمال صدىمقا ُما قماهدوا اهلل قمٚمٞمف) وآية ذم ؾمقرة إطمزاب

ـَ صَماسمٍِت َرِِضَ اهللَُ قَمٜمُْف ىَماَل  ـْ :روي قمـ َزْيَد سْم َٟمَسْخُت اًمُّمُحَػ ذِم اعمََّْماطِمِػ وَمَٗمَ٘مْدُت آَيًة ُِم

 َٓ طَْمَزاِب يُمٜمُْت َأؾْمَٛمُع َرؾُمقَل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ َيْ٘مَرُأ هِبَا وَمَٚمْؿ َأضِمْدَها إِ ْٕ َُمَع  ؾُمقَرِة ا

َْٟمَّماِريي اًَمِذي ضَمَٕمَؾ َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ ؿَمَٝماَدشَمُف ؿَمَٝماَدَة ظُمَزْيؿَ  ْٕ ـِ صَماسمٍِت ا َة سْم

ـْ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ِرضَماٌل َصَدىُمقا َُما قَماَهُدوا اهللََ قَمَٚمْٞمفِ  }َرضُمَٚملْمِ َوُهَق ىَمْقًُمفُ   ٣٧{ ُِم

ضمد ُمٕمف آظمر ؾمقرة اًمتقسمة همػم اًمذي وضمد قمٜمده واًمذي يرضمحف احلاومظ اسمـ طمجر أن اًمذي و 

 ٣٨ ـسماًمٙمٜمٞمة ـ  آية إطمزاب وأن اًمذي وضمد قمٜمده آظمر اًمتقسمة هق أسمق ظمزيٛمة احلارث سمـ ظمزيٛمة

وىمد أصمبتٝما زيد ذم اعمّمحػ ٕن قمٛمر ؿمٝمد ُمٕمف وم٘مد روي قمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم قمـ أسمٞمف ىمال 

راءة وم٘مال أؿمٝمد أين ؾمٛمٕمتٝمام ُمـ أشمك احلارث سمـ ظمزيٛمة هباشملم أيتلم ُمـ آظمر ؾمقرة ب

وأن اًمذي ( رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ووقمٞمتٝمام وم٘مال قمٛمر وأٟما أؿمٝمد ًم٘مد ؾمٛمٕمتٝمام

ذو اًمِمٝمادشملم ومٙمتبٝما زيد ذم (  ظمزيٛمة سمـ صماسمت) وضمد ُمٕمف آية إطمزاب ظمزيٛمة ُمـ همػم يمٜمٞمة

                                                                 

ًا قمغم ُما مل يٜمسخ ُمـ ٟمسخ ضمزء ُمـ إطمرف اًمسبٕمة سماًمٕمروة إظمػمة ومٙمان مجع أيب سمٙمر اًمّمديؼ ًمٚم٘مرءان ُم٘متٍم ٣٥

 .إطمرف اًمسبٕمة

وشمٕمٚمٞمؼ حمب اًمديـ قمبد اًمَسبحان واقمظ قمغم  ٦٣ـ  ٦٤ٕيب ؿماُمة ص (اعمرؿمد اًمقضمٞمز )، و١٥/ ٩( ومتح اًمباري )اٟمٔمر  ٣٦

 ١٥٨ٕيب داود اًمسجستاين ص( يمتاب اعمّماطمػ )يمتاب 

 ٢٥٩٦طمديث رىمؿ  ٩/٣٧٧اًمبخاري  ٣٧

. ( .ٓ يقىمػ ًمف قمغم اؾمؿ  : )، ذيمره وىمال   ١/٢٠٧ذم أؾمد اًمٖماسمة  ٣٨
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 ٣٩. اعمّمحػ ٕن اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ضمٕمؾ ؿمٝمادشمف سمِمٝمادة رضمٚملم

واؿمتامًمف قمغم ُما صمبت ذم اًمٕمروة ، اإلشم٘ماندىمة ووهٙمذا متٞمز مجع أيب سمٙمر ًمٚم٘مرءان سمٖماية ال

. إظمػمة دون ؾمقاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 ١/٣٢٥، واٟمٔمر شمرمجتف ذم أؾمد اًمٖماسمة  ٩/١٥اٟمٔمر ومتح اًمباري ٣٩
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  أشباب مجع عثامن ـ ريض اهلل عنه ـ للؼرءان

وم٘مد يمان )سمب شمٗمرق اًمّمحاسمة ذم اًمبٚمدان اخلالف اًمذي طمدث سملم اًمٜماس ذم اًم٘مراءة سمس  ـ1

اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ي٘مرأ اًم٘مرءان قمغم ؾمبٕمة أطمرف ، إٓ أن اًمّمحاسمة مل يتٚم٘مقا هذه 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أظمذ سمحرف وُمٜمٝمؿ ُمـ أظمذ سمحروملم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ زاد قمغم ذًمؽ ،  إطمرف مجٞمٕمٝماً 

رؾمقل اهلل ، وًمذًمؽ اظمتٚمػ ومٚمام شمٗمرىمقا ذم اًمبالد أظمذ اًمتاسمٕمقن قمٜمٝمؿ طمسبام أظمذوا قمـ 

، وُمـ هٜما يمان اخلالف ٤٠ ( اًمٜماىمٚمقن ًمٚم٘مراءات ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٘مؾ ىمراءة ُمٕمٞمٜمة وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٜم٘مٚمٝما

وم٘مد روي قمـ أٟمس سمـ ُماًمؽ ىمال اظمتٚمٗمقا ذم اًم٘مراءة )  وظمِمٞمت اًمٗمتٜمةواؿمتد إُمر ذم ذًمؽ

قمٜمدي : ىمال قمغم قمٝمد قمثامن طمتك اىمتتؾ اًمٖمٚمامن واعمٕمٚمٛمقن ومبٚمغ ذًمؽ قمثامن سمـ قمٗمان ف

شمٙمذسمقن سمف وشمٚمحٜمقن ومٞمف ومٛمـ ٟم٠مى قمٜمل يمان أؿمد شمٙمذيبا وأيمثر حلٜمًا، يا أصحاب حمٛمد 

اضمتٛمٕمقا ومايمتبقا ًمٚمٜماس إُماُمًا وماضمتٛمٕمقا ومٙمتبقا ومٙماٟمقا إذا اظمتٚمٗمقا وشمدارؤوا ذم آية ىماًمقا هذه 

ك أىمرأها رؾمقل اهلل ومالٟمًا ومػمؾمؾ إًمٞمف وهق قمغم رأس صمالث ُمـ اعمديٜمة وم٘مال ًمف يمٞمػ أىمرأ

  ٤١(رؾمقل اهلل آية يمذا ويمذا ومٞم٘مقل يمذا ويمذا ومٞمٙمتبقهنا وىمد شمريمقا ًمذًمؽ ُمٙماٟما

ُما شمرون ذم اعمّماطمػ وم٢من اًمٜماس ىمد اظمتٚمٗمقا ذم : قمـ قمكم سمـ أيب ـماًمب أن قمثامن ىمال

اًم٘مراءة طمتك إن اًمرضمؾ ًمٞم٘مقل ىمراءيت ظمػم ُمـ ىمراءشمؽ ، وىمراءيت أومْمؾ ُمـ ىمرائتؽ وهذا 

اًمرأي قمٜمدي؟ أن جيتٛمع اًمٜماس قمغم : قمٜمدك يا أُمػم اعم١مُمٜملم ىمالُما اًمرأي : ؿمبٞمف سماًمٙمٗمر ىمٚمٜما

اًمرأي رأيؽ يا أُمػم اعم١مُمٜملم : ىمراءة وم٢مٟمٙمؿ إذا اظمتٚمٗمتؿ اًمٞمقم يمان ُمـ سمٕمديمؿ أؿمد اظمتالوما ىمٚمٜما

وم٠مرؾمؾ قمثامن إمم طمٗمّمة أن أرؾمكم إًمٞمٜما سماًمّمحػ ٟمٜمسخٝما ذم اعمّماطمػ صمؿ ٟمردها إًمٞمؽ 

                                                                 

 ١٥رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ص  ٤٠

 7/138 ُمِمٙمؾ أصمار ًمٚمٓمحاوي 1/40 ، طماؿمٞمة ُم٘مدُمة اًمتٗمسػم 165/ 1 آشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان ٤١
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قمبداهلل سمـ اًمزسمػم وؾمٕمٞمد سمـ اًمٕمايص وقمبد اًمرمحـ سمـ وم٠مرؾمٚمت هبا إًمٞمف وم٠مُمر زيد سمـ صماسمت و

إذا اظمتٚمٗمتؿ أٟمتؿ : احلارث سمـ هِمام ومٜمسخقها ذم اعمّماطمػ وىمال قمثامن ًمٚمرهط اًم٘مرؿمٞملم

وزيد سمـ صماسمت ذم رء ُمـ اًم٘مرآن وم٠ميمتبقه سمٚمسان ىمريش وم٢مٟمام ٟمزل سمٚمساهنؿ ومٗمٕمٚمقا طمتك إذا 

وأرؾمؾ إمم يمؾ أومؼ سمٛمّمحػ ٟمسخقا اًمّمحػ ذم اعمّماطمػ رد قمثامن اًمّمحػ إمم طمٗمّمة 

 ٤٢(مما ٟمسخقا وأُمر سمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ صحٞمٗمة أو ُمّمحػ أن حيرق

إين ًمٗمل اعمسجد زُمـ :وأظمرج سمـ أسمك داود أيْما ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ ُمٕماوية اًمٜمخٕمل ىمال

اًمقًمٞمد سمـ قم٘مبة ذم طمٚم٘مة ومٞمٝما طمذيٗمة ومسٛمع رضماًل ي٘مقل ىمراءة قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وؾمٛمع آظمر 

اءة أسمك ُمقؾمك إؿمٕمري ومٖمْمب صمؿ ىمام ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىمال هٙمذا يمان ُمـ ي٘مقل ىمر

ىمبٚمٙمؿ اظمتٚمٗمقا واهلل ٕريمبـ إمم أُمػم اعم١مُمٜملم وُمـ ـمريؼ أظمرى قمٜمف أن اصمٜملم اظمتٚمٗما ذم آية 

ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة ىمرأ هذا وأمتقا احلج واًمٕمٛمرة هلل وىمرأ هذا وأمتقا احلج واًمٕمٛمرة ًمٚمبٞمت 

 ٤٣(رت قمٞمٜماهومٖمْمب طمذيٗمة واطمؿ

ـَ اًْمَٞماَمِن ىَمِدَم قَمغَم قُمْثاَمَن َويَماَن ُيَٖماِزي َأْهَؾ اًمَِم٠ْمِم ذِم  ـَ َُماًمٍِؽ طَمَدصَمُف َأَن طُمَذْيَٗمَة سْم  وَمْتِح وقمـ َأَٟمَس سْم

ىَماَل طُمَذْيَٗمُة ًمُِٕمْثاَمَن َيا َأُِمػَم إِْرُِمٞمٜمَِٞمَة َوَأْذَرسمِٞمَجاَن َُمَع َأْهِؾ اًْمِٕمَراِق وَم٠َموْمَزَع طُمَذْيَٗمَة اظْمتاَِلوُمُٝمْؿ ذِم اًْمِ٘مَراَءِة َف 

َتٚمُِٗمقا ذِم اًْمٙمَِتاِب اظْمتاَِلَف اًْمَٞمُٝمقِد َواًمٜمََّماَرى وَم٠َمْرَس  َُُمَة ىَمْبَؾ َأْن خَيْ ْٕ َل قُمْثاَمُن إمَِم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأْدِرْك َهِذِه ا

طِمِػ صُمَؿ َٟمُرُدَها إًَِمْٞمِؽ وَم٠َمْرؾَمَٚمْت هِبَا طَمْٗمَّمُة إمَِم طَمْٗمَّمَة َأْن َأْرؾِمكِم إًَِمْٞمٜمَا سمِاًمُّمُحِػ َٟمٜمَْسُخَٝما ذِم اعمََّْما

ـَ اًْمَح  ـِ سْم ـَ اًْمَٕماِص َوقَمْبَد اًمَرمْحَ ـَ اًمُزسَمػْمِ َوؾَمِٕمٞمَد سْم ـَ صَماسمٍِت َوقَمْبَد اهللَِ سْم ـِ ِهَِماٍم قُمْثاَمَن وَم٠َمَُمَر َزْيَد سْم اِرِث سْم

ـُ صَماسمٍِت ذِم وَمٜمََسُخقَها ذِم اعمََّْماطِمِػ َوىَماَل قُمْثاَم  ُن ًمِٚمَرْهِط اًْمُ٘مَرؿِمٞميلَم اًمَثاَلصَمِة إَِذا اظْمَتَٚمْٗمُتْؿ َأْٟمُتْؿ َوَزْيُد سْم

ـْ اًْمُ٘مْرآِن وَمايْمُتُبقُه سمِٚمَِساِن ىُمَرْيٍش وَم٢مَِٟماَم َٟمَزَل سمِٚمَِساهِنِْؿ وَمَٗمَٕمُٚمقا طَمَتك إَِذا َٟمَسُخقا اًمُص   ُِم
ٍ
ء طُمَػ ذِم َرْ

                                                                 

 1/52 اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمبل ٤٢

ُمرقماة اعمٗماشمٞمح ذح ُمِمٙماة اعمّماسمٞمح أسمق احلسـ ، سماب وُمـ ؾمقرة اًمتقسمة  ٨/٤١٠طمقذي ، حتٗمة إ ٩/١٨ومتح اًمباري  ٤٣

وسمٚمٗمظ ىمريب ُمٜمف ذم ٦٥٣/ ٧ُمِمٙماة اعمّماسمٞمح ُمع ذطمف ُمرقماة اعمٗماشمٞمح ًمٚمتؼميزي  ٣٢٦/ ٧قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد اعمباريمٗمقري 

 ١/٤٢اعمّماطمػ ٕيب داود يمتاب 
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َُماُن اًمُّمُحَػ إمَِم طَمْٗمَّمَة َوَأْرؾَمَؾ إمَِم يُمؾي ُأوُمٍؼ سمُِٛمّْمَحٍػ مِمَا َٟمَسُخقا َوَأَُمَر سماَِم ؾِمَقاُه اعمََّْماطِمِػ َرَد قُمْث 

ـِ  ـُ َزْيِد سْم يِن ظَماِرضَمُة سْم ـُ ؿِمَٝماٍب َوَأظْمؼَمَ َرَق ىَماَل اسْم ـْ اًْمُ٘مْرآِن ذِم يُمؾي َصِحٞمَٗمٍة َأْو ُُمّْمَحٍػ َأْن حُيْ صَماسمٍِت ُِم

ـَ صَماسمٍِت ىَماَل  ؾَمِٛمَع َزْيدَ  طَْمَزاِب طِملَم َٟمَسْخٜمَا اعمُّْْمَحَػ ىَمْد يُمٜمُْت َأؾْمَٛمُع َرؾُمقَل اهللَِ :  سْم ْٕ ـْ ا وَمَ٘مْدُت آَيًة ُِم

َْٟمَّماِريي  ْٕ ـِ صَماسمٍِت ا ـْ ا } َصغَم اهللَُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ َيْ٘مَرُأ هِبَا وَماًْمَتَٛمْسٜمَاَها وَمَقضَمْدَٟماَها َُمَع ظُمَزْيَٛمَة سْم عم١ُْْمُِمٜملَِم ُِم

 وَم٠َمحْلَْ٘مٜمَاَها ذِم ؾُمقَرهِتَا ذِم اعمُّْْمَحِػ  { ِرضَماٌل َصَدىُمقا َُما قَماَهُدوا اهللََ قَمَٚمْٞمفِ 

يماٟمقا يٙمتبقن ٕٟمٗمسٝمؿ ُمّماطمػ ُمِمتٛمٚمة قمغم )  ـ أن سمٕمض اًمّمحاسمة رِض اهلل قمٜمٝمؿ2

ومل يٓمٚمٕمقا إظمػمة ،   إطمرف اًمسبٕمة مجٞمٕمٝما ، وومٞمٝما سمٕمض إطمرف اًمتل ٟمسخت سماًمٕمروة

قمغم اًمٜمسخ يمام أهنا يماٟمت شمِمتٛمؾ قمغم إًمٗماظ اًمتل يماٟمت ُمـ ىمبٞمؾ اًمتٗمسػم ُمـ رؾمقل اهلل ـ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ومٔمٚمقا حيتٗمٔمقن هبذه اعمّماطمػ ٕٟمٗمسٝمؿ ، ُمع خماًمٗمتٝما عما مجٕمف أسمق سمٙمر 

  ٤٥(اًمّمديؼ 

يت يمتبٝما أسمق سمٙمر وم٘مد ًمذا مجع قمثامن ًمٚم٘مرءان ، ويمان اقمتامد قمثامن ذم اجلٛمع قمغم اًمٜمسخة ال

وم٠مرؾمؾ قمثامن إمم طمٗمّمة أن أرؾمكم إًمٞمٜما سماًمّمحػ ٟمٜمسخٝما ذم اعمّماطمػ  }ؾمبؼ ذم احلديث 

صمؿ ٟمردها إًمٞمؽ وم٠مرؾمٚمت هبا إًمٞمف وم٠مُمر زيد سمـ صماسمت وقمبداهلل سمـ اًمزسمػم وؾمٕمٞمد سمـ اًمٕمايص 

(  وقمبد اًمرمحـ سمـ احلارث سمـ هِمام ومٜمسخقها ذم اعمّماطمػ

إيّن ُمدظمٌؾ ُمٕمؽ رضمال  )ويمان قمثامن ينمف قمغم اجلٛمع سمٜمٗمسف وم٘مد روي أن قمثامن ىمال ًمزيد 

ومجٕمؾ ُمٕمف أسمان سمـ . ًمبٞمًبا ومّمٞمًحا، ومام اضمتٛمٕمتام قمٚمٞمف ومايمتباه، وُما اظمتٚمٗمتام ومٞمف ومارومٕماه إزمّ 

[ 248: ؾمقرة اًمب٘مرة] { إَِن آَيَة ُُمْٚمٙمِِف َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمُؿ اًمَتاسُمقُت  } ومٚمام سمٚمٖمٜما: ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕماص، ىمال

                                                                 

( ٤٦٠٤) اًمبخاري ح  (٤٤)

  ١٨ـ١٧رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ص  ٤٥
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: ، ومرومٕمٜما ذًمؽ إمم قمثامن ومٙمتب"اًمتاسمقت": وىمال أسمان سمـ ؾمٕمٞمد "اًمتاسمقه": زيد وم٘مٚمت: ىمال

. ٤٦("اًمتاسمقت"

مْم     ـ: أمور هي التي أفزعت حذيػة وأخافته الالالةَج  عَج نَج عثامن للممحف مَج  عُ وجَج

  ىمقل اهلل شمٕماممذم(  يماًمّمقف اعمٜمٗمقش)  ُمٜمع ىمراءة يمٚمٛمة سمٛمرادومٝما مما خياًمػ اًمرؾمؿ يم٘مراءة ـ1

        وماًم٘مراءة إومم ؿماذة خماًمٗمة ًمرؾمؿ اعمّمحػ  ( يماًمٕمٝمـ اعمٜمٗمقش)

   ذم ىمقل اهلل شمٕمامم(   وضماءت ؾمٙمرة احلؼ سماعمقت) ـ ُمٜمع اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ُمثؾ ىمراءة2 

     وماًم٘مراءة إومم ؿماذة خماًمٗمة ًمرؾمؿ اعمّمحػ(   وضماءت ؾمٙمرة اعمقت سماحلؼ)

 ىمد شمٙمقن يمتبٝما اًمّمحاسمة ُمـ سماب اًمتٗمسػم ُمثؾ ىمراءة  مم اًمٜمص اًم٘مرءاينـ ُمٜمع إىمحام يمٚمٛمة ع3

 سم٢مىمحام يمٚمٛمة صاحلة( ي٠مظمذ يمؾ ؾمٗمٞمٜمة صاحلة همّمباً   ويمان وراءهؿ ُمٚمؽ)

اًم٘مقم مل خيتٚمٗمقا قمٜمدٟما ذم هذه  احلروف اعمِمٝمقرة  قمـ  )ىمال اًم٘ماِض أسمق سمٙمر سمـ اًمٓمٞمب  

أٟمف أىمرأ هبا وصقب اعمختٚمٗملم ومٞمٝما ،  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اًمتل مل يٛمت طمتك قمٚمؿ

، ويماٟمت دملء   هبا ضمحة  ومل شم٘مؿ  وإٟمام اظمتٚمٗمقا ذم ىمراءات ووضمقه أظمر مل شمثبت قمـ اًمرؾمقل

قمٜمف أطماد ، وُما مل يٕمٚمؿ صمبقشمف وصحتف ، ويمان ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مرأ اًمت٠مويؾ ُمع اًمتٜمزيؾ ٟمحق ، ىمقًمف 

هذا مما وضمدوه ذم اعمّماطمػ ،  وأُمثال.... وهل صالة اًمٕمٍم(  واًمّمالة اًمقؾمٓمك) شمٕمامم

ومٛمٜمع قمثامن رِض اهلل قمٜمف ُمـ هذا اًمذي مل يثبت ومل شم٘مؿ سمف احلجة ، وطمرىمف ، وأظمذهؿ 

         ٤٨( سماعمستٞم٘مـ اعمٕمٚمقم ُمـ ىمراءات اًمرؾمقل

                                                                 

 ١/٦٠شمٗمسػم اًمٓمؼمي  ٤٦

( يمٞمػ وصؾ اًم٘مرءان إًمٞمٜما ) ُمـ حماضة ًمٚمديمتقر أيٛمـ ؾمقيد  سمٕمٜمقان ٤٧

 ١١٤اعمرؿمد اًمقضمٞمز ص  ٤٨
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. رظمّمة إطمرف اًمسبٕمة قمغم   صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ـاؿمتٛمٚمت يمتاسمة اًم٘مرءان ذم قمٝمد اًمٜمبل ـ 

وأن أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن رِض اهلل قمٜمف وُمـ سماحلرضة ُمـ مجٞمع اًمّمحاسمة ) أبو عمر الداينىمال 

ىمد أصمبتقا مجٞمع شمٚمؽ إطمرف ذم اعمّماطمػ وأظمؼموا سمّمحتٝما وأقمٚمٛمقا سمّمقاهبا وظمػموا 

. ٤٩(شلم  كام كان صنع رشول اهلل صذ اهلل علوه و اًمٜماس ومٞمٝما

وصٗمقة اعم٘مال أن اًم٘مرآن يمان ُمٙمتقسمًا ) ذم يمتاسمف ُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن الزرقاينىمال و

ويماٟمت يمتاسمتف ُمٚمحقفمًا ومٞمٝما أن شمِمٛمؾ ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ يمٚمف قمغم قمٝمد اًمرؾمقل 

 .  ٥٠( إطمرف اًمسبٕمة اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝما

ذم يمتاسمف مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم  الرومي فهد بن عبد الرمحن بن شلوامنوىمال إؾمتاذ اًمديمتقر 

أٟمف : وُمـ ُمزايا مجع اًم٘مرآن ذم قمٝمد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )قمٝمد اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ 

 .٥١(يمتب قمغم إطمرف اًمسبٕمة

وىمد يمان اًم٘مرءان يمٚمف ُمٙمتقسمًا (:  ) اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ) ذم يمتاسمف أبو صهبةوىمال  

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ وإن يمان ُمٗمرىمًا ،ويماٟمت يمتاسمتف قمغم إطمرف اًمسبٕمة  ذم قمٝمد اًمٜمبل ـ صغم اهلل

 ٥٢. اًمتل ٟمزل هبا اًم٘مرءان

اىمٕمدا قمغم سماب اعمسجد ومٛمـ ضماءيمام ) وؾمبؼ أن اعمراد سماًمِمٝمادة ذم ىمقل أيب سمٙمر ًمٕمٛمر وًمزيد

رؾمقل اهلل صغم اهلل   أن يِمٝمد أٟمف يمتب سملم يدي(  سمِماهديـ قمغم رء ُمـ يمتاب اهلل ومايمتباه

                                                                 

 1/60أسمق قمٛمرو اًمداين   -إطمرف اًمسبٕمة ٤٩

 1/248(هـ1367:  اعمتقرم) حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىماين( ُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن) ٥٠

 1/7ومٝمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمروُمل.  د.  أ( قمٝمد اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم) ٥١

 ٢٦٨ص(اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ) ٥٢
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 ومتح اًمباري) سمـ طمجر ذما هذيمر، أٟمف ُمـ اًمقضمقه اًمسبٕمة اًمتل ٟمزل هبا اًم٘مرءان  ؾمٚمؿ ،أوقمٚمٞمف و

يمتاب ) وشمٕمٚمٞمؼ حمب اًمديـ قمبد اًمَسبحان واقمظ قمغم يمتاب(  اعمرؿمد اًمقضمٞمز) ؿماُمة ذم  وأسمق( 

 .ٕيب داود اًمسجستاين(  اعمّماطمػ

يمان ُمِمتٛماًل قمغم   مل ـقمغم أن يمتاسمة اًم٘مرءان ذم قمٝمد اًمٜمبل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وسذًمؽ ومدل  

.  إطمرف اًمسبٕمة

أن يمتاسمة اًم٘مرءان ذم اًمٕمٝمد ، إذ ذيمر  الدكتور غاىم قدوري احلمد خالف هًالء األئمة و

وًمٞمس هٜماك ُما يِمػم إمم دظمقل رء ُمـ )اًمٜمبقي يماٟمت ظماًمٞمة ُمـ إطمرف اًمسبٕمة طمٞمث ىمال 

صمؿ .( ن ذم هذه اعمرطمٚمة وضمقه اًم٘مراءة اًمتل ضماءت هبا رظمّمة إطمرف اًمسبٕمة ذم يمتاسمة اًم٘مرآ

وّسح اًمِمٞمخ حمٛمد أسمق زهرة إن يمتاسمة اًم٘مرآن ذم .. (: طمٞمث ىمال  ؾمتِمٝمد سم٘مقل أيب زهرةا

 رواًمٙمالم ًمٚمديمتق]هذه اعمرطمٚمة مل يدظمٚمٝما رء ُمـ رظمّمة إطمرف اًمسبٕمة ، وذًمؽ ذم ىمقًمف 

 ه وؾمٚمؿ صغم اهلل قمكم إن اًمذي يمتب ذم قمٍم اًمٜمبل  ": [ زهرة  أيبهماٟمؿ ىمدوري يٜم٘مؾ قمـ 

مل يٕمؽمه شمٖمٞمػم ، ومل دمر قمٚمٞمف احلروف اًمسبٕمة ، وإن احلروف اًمسبٕمة يماٟمت ذم ىمراءة اًم٘مرآن ٓ 

  .٥٣(ذم يمتاسمتف 

ن ذيمرت ُمـ خياًمػ مَ أيب زهره ، وهق ُمٕماس  قمغمقمتٛمد وي واؾمتدٓل اًمديمتقر هماٟمؿ قم٘مكم 

.   واخلٚمػ اًمسٚمػ

 

ُمع ذم ظمالومة أيب سمٙمر اًمّمديؼ ومجٛمٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم  أٟمف يمان ُمِمتٛماًل قمغم إطمرف أُما اًمج

إن أسما سمٙمر رِض  ):  ىمال أسمق قمٛمرو اًمداين ذم يمتاسمف اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ ُمّماطمػ إُمّماراًمسبٕمة

اهلل قمٜمف يمان ىمد مجٕمف َأوًٓ قَمغم اًمسبٕمة إطمرف اًمتل أذن اهلل قمز وضمؾ ًمألُمة ذم اًمتالوة هبا ومل 

                                                                 

                                                                         ٤٠هـ  ص١٤٢٦    -هماٟمؿ ىمدوري احلٛمد  .د.اًمٚم٘ماء اًمٕمٚمٛمل ًمٚمِمبٙمة ُمع  أ ٥٣
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وىمد اُمتاز : ) (اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ )وىمال أسمق ؿمٝمبف ذم يمتاسمف  ٥٤( طمرومًا سمٕمٞمٜمف خيص

أٟمف يمان ُمٙمتقسمًا سمجٛمٞمع إطمرف اًمسبٕمة اًمذي ٟمزل هبا ...اجلٛمع ذم قمٝمد أيب سمٙمر سمام يكم 

. ٥٥(اًم٘مرءان 

 داًم٘مٞمقم قمب وطمٙمك اشمٗماق اًمٕمٚمامء قمغم مجع أيب سمٙمر اًمّمديؼ اًم٘مرءان سمإطمرف اًمسبٕمة قمبدُ 

ًم٘مد :)طمٞمث ىمال ( مجع اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ذم قمٝمد اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ )اًمٖمٗمقر  اًمسٜمدي ذم يمتاسمف 

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديثًا قمغم أن اًمّمحػ اًمتل مجٕمت ذم قمٝمد أيب سمٙمر رِض اهلل قمٜمف يماٟمت 

 ٥٦(ُمِمتٛمٚمة قمغم إطمرف اًمسبٕمة

ًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآنوطمٙمك آشمٗماق يمذًمؽ حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىماين ذم يمتاسمف ُمٜماهؾ ا

اعمّماطمػ اًمتل ٟمسخٝما قمثامن رِض اهلل قمٜمف يمان جمٛمققمٝما ُمِمتٛمال قمغم احلروف )طمٞمث ىمال 

وي١ميده هٜما أن هذه اعمّماطمػ ٟمسخت ُمـ اًمّمحػ اًمتل .... اًمسبٕمة اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝما اًم٘مرآن

ومن ادتػق علوه أن هذه المحف كتب فوها .مجٕمت قمغم قمٝمد أيب سمٙمر ويماٟمت قمٜمد طمٗمّمة

 ٥٧(ن بحروفه السبعة التي ىزل علوهاالؼرآ

وم٠مُمر أسمق سمٙمر سمجٛمٕمف ذم (:  )دراؾمات ذم قمٚمقم اًم٘مرءان) وىمال حمٛمد سمٙمر إؾمامقمٞمؾ ذم يمتاسمف

ُمِمتٛمٚمة قمغم ، ُمّمحػ واطمد ُمرشَمب أيات واًمسقر، وأن شمٙمقن يمتاسمتف هماية ذم اًمتثُبت

 ٥٨(إطمرف اًمسبٕمة اًمتل ٟمزل هبا اًم٘مرآن

                                                                 

 1/37اًمداين اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ ُمّماطمػ إُمّمارأسمق قمٛمرو ٥٤

 ٢٧٣اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ٕيب ؿمٝمبف ص  ٥٥

 1/58 مجع اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ذم قمٝمد اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ قمبد اًم٘مٞمقم قمبد اًمٖمٗمقر اًمسٜمدي ٥٦

 ٣٩٩/ ١ُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىماين  ٥٧

 ١/١٢٢دراؾمات ذم قمٚمقم اًم٘مرءان  ٥٨
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وُمـ اًمثاسمت أيْمًا أن (: ) رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف) اسمفذم يمت إؾمامقمٞمؾؿمٕمبان حمٛمد  وىمال

ـ   اعمّماطمػ اًمتل ٟمسخٝما قمثامن يماٟمت ُمقاوم٘مة ًمٚمّمحػ اًمتل ٟمسخٝما اخلٚمٞمٗمة إول أسمق سمٙمر

رِض اهلل قمٜمف ـ وُمٕمٚمقم أهنا مل شمٙمـ قمغم طمرف واطمد ، وإٟمام يماٟمت ُمِمتٛمٚمة قمغم ُما يمتب سملم 

  ٥٩( ذم اًمٕمروة إظمػمة تيدي اًمٜمبل ومل شمٜمسخ شمالوشمف وصمب

أن أسما سمٙمر أول ُمـ مجع اًم٘مرآن (:) شماريخ اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ) وىمال حمٛمد ـماهر اًمٙمردي ذم يمتاسمف

 ٦٠( ٟمزل هبا اًم٘مرآن اًمتلاًمسبٕمة يمٚمٝما  سمإطمرفويمان مجٕمف  ـ اهلل قمٜمٝمام رِضـ سماؿمارة قمٛمر 

( مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٗمٔما ويمتاسمةً ) ذم يمتاسمف  قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمبٞمد  وىمال إؾمتاذ اًمديمتقر

اؿمتامًمف :...... اشمسؿ مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمٝمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ سمٕمدة ؾمامت، ُمـ أسمرزها)

 ٦١.( قمغم إطمرف اًمسبٕمة اًمتل صمبتت ذم اًمٕمروة إظمػمة

هماٟمؿ احلٛمد  ظمٚمق اًمّمحػ ُمـ أي أصمر ًمرظمّمة إطمرف اًمسبٕمة  ورأى اًمديمتقر

زيد سمـ صماسمت اًم٘مرآن ذم زُمـ اًمٜمبل ُمٜم٘مقًمة ُمـ اًمرىماع اًمتل يَمَتَب قمٚمٞمٝما )،ودًمؾ قمغم ذًمؽ سم٠مهنا 

واًمتل يُمتَِبْت قمغم ًمٖمة ىمريش اعمٜمَزل قمٚمٞمٝما اًم٘مرآن ، واًمسٞماق  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   -

اًمتارخيل يدل قمغم ذًمؽ ، ٕن مجع شمٚمؽ اًمقضمقه ذم اًمٙمتاسمة أُمر سماًمغ اًمّمٕمقسمة واًمتٕم٘مٞمد ، وأٟمف 

  ٦٢(.اعمٜمزل ًمٚم٘مرآن حمٗمقفمًا ٓ ضورة شمدقمق إمم دمِمؿ قمٜماء شمٚمؽ اعمٝمٛمة ، ُما دام اًمٚمٗمظ 

وقم٘ماًل ٓ . ودًمٞمؾ اًمديمتقر قم٘مكم ، وخماًمػ عما روي قمـ ؾمٚمٗمٜما اًمّماًمح وقمـ قمٚمامء اخلٚمػ 

                                                                 

 ٢٢رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ص ٥٩

 ١/٢٨شماريخ اًم٘مرءان اًمٙمريؿ حمٛمد ـماهر اًمٙمردي )٦٠

 ١/٥٠مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٗمٔما ويمتاسمًة إؾمتاذ اًمديمتقر  قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمبٞمد  ٦١

                                                                 هـ   ١٤٢٦    -هماٟمؿ ىمدوري احلٛمد  .د.اًمٚم٘ماء اًمٕمٚمٛمل ًمٚمِمبٙمة ُمع  أ ٦٢
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صغم ـ ٓ ُماٟمع أن شمٙمقن اًمّمحػ اعمٙمتقسمة ذم قمٝمد اًمٜمبل .. ذم اًمّمحػ  طمرفيٛمٜمع يمتاسمة إ

ُمَر رء ُمـ  وىمد. و اًمسٞماق اًمتارخيل اعمروي ، وه طمرف يماٟمت سم٠ميمثر ُمــ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .ذًمؽ 

 

  ـ: اختلف العلامء حول اصتامل ادماحف العثامىوة لألحرف السبعة عذ الالالة أقوال

ذهب إمم أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة  ٓ شمِمتٛمؾ إٓ قمغم طمرف واطمد هق طمرف ىمريش :   األول

  ٦٣ُمام اًمٓمؼميهذا اًمرأي قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم رأؾمٝمؿ اإل

إذا اظمتٚمٗمتؿ أٟمتؿ وزيد ومايمتبقه : )  ىمقل قمثامن رِض اهلل قمٜمف ًمٚم٘مرؿمٞملم اًمثالصمةب واؾمتدًمقا 

أن اًم٘مراءة قمغم إطمرف اًمسبٕمة مل شمٙمـ واضمبًة ب) يمام اؾمتدًمقا( سمٚمسان ىمريش وم٢مٟمام ٟمزل سمٚمساهنؿ

ار ذم أي طمرف قمغم إُمة، وإٟمام يماٟمت ضمائزًة هلؿ ُمرظمًّما هلؿ ومٞمٝما، وىمد ضمٕمؾ إًمٞمٝمؿ آظمتل

اظمتاروه، ومٚمام رأى اًمّمحاسمة أن إُمة شمٗمؽمق وختتٚمػ إذا مل جيتٛمٕمقا قمغم طمرف واطمد، 

                                                                 

( اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ ُمّماطمػ إُمّمار) ىمقل واومؼ ومٞمف اًمٓمؼمي طمٞمث ىمال ذم يمتاسمف:  وٕيب قمٛمرو اًمداُمل ذم هذه اعمس٠مًمة ىمقٓن ٦٣

إن أسما سمٙمر رِض اهلل قمٜمف يمان ىمد مجٕمف َأوًٓ قَمغم اًمسبٕمة إطمرف اًمتل أذن اهلل قمز وضمؾ ًمألُمة ذم اًمتالوة هبا ومل خيص طمروما )

ُما يمان زُمان قمثامن ووىمع آظمتالف سملم أهؾ اًمٕمراق وأهؾ اًمِمام ذم اًم٘مراءة وَأقمٚمٛمف طمذيٗمة سمذًمؽ رَأى هق وُمـ سمٕمٞمٜمف ومؾ

ن يس٘مط ُما ؾمقاه ومٞمٙمقن ذًمؽ مما يرشمٗمع سمف أن جيٛمع اًمٜماس قمغم طمرف واطمد ُمـ شمٚمؽ إطمرف وأسماحلرضة ُمـ اًمّمحاسمة 

اًمسبٕمة وإٟمام ظُمػّمت ذم أهيا ؿماءت ًمزُمتف وأضمزأها  آظمتالف ويقضمب آشمٗماق إذ يماٟمت إُمة مل شم١مُمر سمحٗمظ إطمرف

اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ .( يمتخٞمػمها ذم يمٗمارة اًمٞمٛملم سماهلل سملم اإلـمٕمام واًمٙمسقة واًمٕمتؼ ٓ إن جيٛمع ذًمؽ يمٚمف ومٙمذًمؽ اًمسبٕمة إطمرف

ٟمف وُمـ وأن أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن رِض اهلل ع(: ) إطمرف اًمسبٕمة) وىمال ذم يمتاسمف. اًمِماُمٚمة  1/37ُمّماطمػ إُمّمار

وأقمٚمٛمقا سمّمقاهبا وظمػموا اًمٜماس  قد أالبتوا مجوع تلك األحرف يف ادماحف وأخزوا بمحتهاسماحلرضة ُمـ مجٞمع اًمّمحاسمة 

 60 إطمرف اًمسبٕمة ص)( ومٞمٝما يمام يمان صٜمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ
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اضمتٛمٕمقا قمغم ذًمؽ اضمتامقًما ؿمائًٕما، وهؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمْمالًمة، ومل يٙمـ ذم ذًمؽ شمرك 

 ٦٤.(واضمب وٓ ومٕمؾ طمرام

رجع إىل حرف ت  كلها  التي يؼرأ هبا الناس الووم  ورأى أصحاب هذا الرأي أن الؼراءات 

ومال ىمراءة ًمٚمٛمسٚمٛملم اًمٞمقم إٓ )ىمال اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه   هو الباقي من األحرف السبعة واحد

سماحلرف اًمقاطمد اًمذي اظمتاره هلؿ إُماُمٝمؿ اًمِمٗمٞمُؼ اًمٜماصُح، دون ُما قمداه ُمـ إطمرف اًمستة 

ُمٜمف ُما  أن اًمتٕمدد ذم اًم٘مراءات ىمد يٙمقن( ) يمام ىمال ذم يمتاسمف اجلاُمع ذم اًم٘مراءات ٦٥.اًمباىمٞمة

يرضمع إمم أطمرف أظمرى ؾمٛمح سمٔمٝمقرها واعمحاومٔمة قمٚمٞمٝما رؾمؿ اعمّمحػ قمغم طمرف ىمريش 

 ٦٦( مما صمبت ُمـ اًم٘مراءات اًم٘مرءاٟمٞمة قمغم إطمرف إظمرى اًمتل شمتٗمؼ ُمٕمف ذم اًمرؾمؿ

وماًمٜمسخ اًمٕمثامٟمٞمة مل شمٙمـ ُُمٜم٘مٓمًة وٓ ُُمِمَٙمٚمًة ، وماطمتٛمؾ إُمر ىمراءة ذًمؽ احلرف قمغم أيمثر ُمـ وضمف 

، ومجاء اًم٘مراء ويماٟمقا ىمد شمٚم٘مقا اًم٘مرءان ممـ ؾمب٘مقهؿ (  ومتثبتقا()  ومتبٞمٜمقا)ُمٚمف اًمٚمٗمظ يم٘مراءةوومؼ ُما حيت

وصارت اًم٘مراءات اًمتل ختاًمػ رؾمؿ  واظمتار يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ىمراءة طمسب ُما شمٚم٘ماه ووصؾ إًمٞمف

.  اعمّمحػ اًمٕمثامين شمسٛمك ىمراءات ؿماذة

ورضمح ٦٧ رآن ورهمائب اًمٗمرىمانهمرائب اًمؼوذهب إمم هذا اًم٘مقل اإلُمام اًمٜمٞمساسمقري ذم يمتاسمف 

واًمديمتقر هماٟمؿ ىمدوري ٦٨( شماريخ اًم٘مرءان اًمٙمريؿ) اًمرأي حمٛمد ـماهر اًمٙمردي ذم يمتاسمف هذا

 ٦٩(اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ )أسمق ؿمٝمبة ذم يمتاسمف وذم ًم٘مائف اًمٕمٚمٛمل ًمٚمِمبٙمة ، 

 

                                                                 

 ١/١٤٠اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان  ٦٤

 1/64ضماُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي ٦٥

 ٩٠قمبد اًمرمحـ سمـ اسمراهٞمؿ اعمٓمروري ص/ ٕطمرف اًم٘مرءاٟمٞمة اًمسبٕمة دا ٦٦

 1/28غرائب الؼرآن ورغائب الػرقان النوسابوري  ٦٧

 ١/٤٥(شماريخ اًم٘مرءان اًمٙمريؿ  ٦٨

 ٢٧٩اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ص ٦٩
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إمم هذا أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة  يماٟمت ُمِمتٛمٚمة قمغم مجٞمع إطمرف اًمسبٕمة، وذهب   : الثاين

اًم٘مقل مجاقمة ُمـ اًمٗم٘مٝماء واًم٘مراء واعمتٙمٚمٛملم واطمتجقا سم٠مٟمف ٓ جيقز قمغم إُمة أن هتٛمؾ ٟم٘مؾ 

رء ُمٜمٝما وىمد أمجع اًمّمحاسمة قمغم ٟم٘مؾ اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة ُمـ اًمّمحػ اًمتل يمتبٝما أسمق سمٙمر 

و وسم٠مٟمف مل يرد ظمؼم صحٞمح وٓ وٕمٞمػ قمـ قمثامن سم٠مٟمف أُمر ٧٠وأمجٕمقا قمغم شمرك ُما ؾمقى ذًمؽ

إذا اظمتٚمٗمتؿ أٟمتؿ : )  ء سم٘مٞمة إطمرف ، وأُما ىمقل قمثامن رِض اهلل قمٜمف ًمٚم٘مرؿمٞملم اًمثالصمةسم٢مًمٖما

ومٝمذا سيح أٟمف قمٜمد آظمتالف ، وأُما قمٜمد ( وزيد ومايمتبقه سمٚمسان ىمريش وم٢مٟمام ٟمزل سمٚمساهنؿ

آشمٗماق ومٚمٝمؿ أن يٙمتبقه سمإوضمف اًمتل رظمص هبا ،وسم٠من آظمتالومات اعمقضمقدة ذم اعمّماطمػ 

  .يؾ قمغم وضمقد إطمرف اًمسبٕمة ومٞمٝمااًمٕمثامٟمٞمة دل

ر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ وأئٛمة اعمسٚمٛملم إمم أن هذه اعمّماطمػ وذهب مجف: الثالث

وم٘مط ضماُمٕمة ًمٚمٕمروة إظمػمة ٧١اًمٕمثامٟمٞمة ُمِمتٛمٚمة قمغم ُما حيتٛمٚمف رؾمٛمٝما ُمـ إطمرف اًمسبٕمة 

ٟمة هلا مل شمؽمك طمرومًا قمغم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم ُمتْمؿ ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿـ اًمتل قمروٝما اًمٜمبل 

وهذا اًم٘مقل هق اًمذي ئمٝمر صقاسمف ، ٕن إطماديث اًمّمحٞمحة   ىمال اسمـ اجلزري.  ُمٜمٝما

 ٧٢وأصمار اعمِمٝمقرة اعمستٗمٞمْمة شمدل قمٚمٞمف وشمِمٝمد ًمف 

واطمتج أصحاب هذا اًم٘مقل سماِم اطمتج سمف أصحاب اعمذهب اًمثاين قمغم سم٘ماء سمٕمض إطمرف )

                                                                 

 .واًمٕمبارة ذم اًمٙمتاسملم ُمتِماسمف ضمدًا ١/٤٣، اًمٜمنم  ١/١٣٩راضمع آشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان  ٧٠

إن اعمّماطمػ همػم ُمِمتٛمٚمة إَٓ قمغم ُما حيتٛمٚمف رؾمٛمٝما ُمـ إطمرف اًمسبٕمة، ضماُمٕمة ًمٚمٕمروة إظمػمة اًمتل قمروٝما : )ىمقهلؿ ٧١

ومٞمف ٟمقع شمٜماىمض، إذ ىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أن هٜماك ؿمٞمًئا  -قمغم ضمؼميؾ، ُمتْمٛمٜمة هلا، مل شمؽمك طمروًما ُمٜمٝما  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمبل

قمغم ضمؼميؾ ذم اًمٕمروة إظمػمة، ومل يٙمتبف اًمّمحاسمة ذم   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ُمـ إطمرف اًمسبٕمة قمروف اًمٜمَبِّل 

ومإومم أن ي٘مال ضماُمٕمة ًمٚمٕمروة إظمػمة، ويٚمٖمك اًمت٘مٞمٞمد سماِم حيتٛمٚمف رؾمؿ اعمّماطمػ، إذ ىمد قمٚمٛمٜما أن .اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة

سمٕمض ُمٜمٝما ُمـ أوضمف اًم٘مراءة ُما ٓ حيتٛمٚمف ىمد يمتبقا ُمّماطمػ ُمتٕمددة، ووماوشمقا سمٞمٜمٝما ًمٞمحتٛمؾ ال  -رِض اهلل قمٜمٝمؿ  -اًمّمحاسمة

 1/238حمٛمد ذقمل أسمق زيد( مجع اًم٘مرآن ذم ُمراطمٚمف اًمتارخيٞمة . اًمبٕمض أظمر

. واًمٕمبارة ذم اًمٙمتاسملم ُمتِماسمف ضمدًا ٤٤ـ١/٤٣، اًمٜمنم  ١/١٣٩راضمع آشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان  ٧٢
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أن اًمسبٕمة مل شمبؼ يمٚمٝما سماِم ورد ُمـ أصمار اًمتل شمدل قمغم اًمسبٕمة، واحلاضمة إًمٞمٝما، واطمتجقا قمغم 

طمدوث اًمٜمسخ ذم اًمٕمروة إظمػمة ًمبٕمض أوضمف اًم٘مراءة، ومٙمتب اًمّمحاسمة ذم اعمّماطمػ قمٜمد 

: ىمال اًمسٞمقـمل ، اجلٛمع ُما شمٞم٘مٜمقا أٟمف ىمرآن صماسمت ذم اًمٕمروة إظمػمة، وشمريمقا ُما ؾمقى ذًمؽ

، وماشمٗمؼ اًمّمحاسمة قمغم أن يمتبقا ُما وٓ ؿمؽ أن اًم٘مرآن ُٟمسخ ُمٜمف ذم اًمٕمروة إظمػمة  وهُمػمي

، وشمريمقا ُما ؾمقى ذًمؽ، وىمال اًمبٖمقي ذم ذح  حت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن ُمست٘مٌر ذم اًمٕمروة إظمػمة

ها شمبيت سملم ومٞمٝما ُما ُٟمسخ وُما سم٘مل، وكُي٘مال إن زيد سمـ صماسمت ؿمٝمد اًمٕمروة إظمػمة ال: اًمسٜمة

ان ُي٘مرئ هِبا اًمٜماس طمتك ُمات، ، وىمرأها قمٚمٞمف، وك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًمرؾمقل اهلل

واًمّمحاسمةـ رِض  ، ٧٣(وًمذًمؽ اقمتٛمده أسمق سمٙمر وقمٛمر ذم مجٕمف، ووٓه قمثامن يمتب اعمّماطمػ

اهلل قمٜمٝمؿ ـ قمغم ذًمؽ همػم ُمٝمٛمٚملم ًمٌمء ُمـ اًم٘مرءان ، سمؾ هؿ ُمتبٕمقن ُما صمبت ًمدهيؿ سماًمدًمٞمؾ 

 ٧٤اًم٘ماـمع أٟمف ُمـ اًم٘مرءان

رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف سملم اًمتقىمٞمػ ) ورضمح هذا اًم٘مقل ؿمٕمبان حمٛمد إؾمامقمٞمؾ ذم يمتاسمف

قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن   ورضمح هذا اًم٘مقل يمذًمؽ إؾمتاذ اًمديمتقر٧٥( وآصٓمالطمات احلديثة

واًمديمتقر إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمدوهي  ٧٦(مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٗمٔما ويمتاسمةً ) اًمٕمبٞمد ذم يمتاسمف

اًمٕمٚمامء إمم  وذهب أئٛمة اًمسٚمػ وأيمثر)طمٞمث ىمال )اعمٜمٝماج رم احلٙمؿ قمغم اًم٘مراءات)ذم يمتاسمف 

أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة مل شمِمتٛمؾ قمغم مجٞمع إطمرف اًمسبٕمة ، وإٟمام اؿمتٛمٚمت قمغم ضمزء ُمٜمٝما ، 

 ٧٧ (وأن اجلٛمع اًمٕمثامين ُمٜمع ُمـ اًم٘مراءة ُمآ حيتٛمٚمف ظمٓمف

                                                                 

 1/236ديث حمٛمد ذقمل أسمق زيدمجع اًم٘مرآن ذم ُمراطمٚمف اًمتارخيٞمة ُمـ اًمٕمٍم اًمٜمبقي إمم اًمٕمٍم اًمح ٧٣

 ٢٤رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ص ٧٤

 ١/٢٥رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف سملم اًمتقىمٞمػ وآصٓمالطمات احلديثة ) ٧٥

 ١/٥٩مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٗمٔما ويمتاسمًة إؾمتاذ اًمديمتقر  قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمبٞمد ٧٦

 1/18إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمدوهي. د اعمٜمٝماج رم احلٙمؿ قمغم اًم٘مراءات ٧٧
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وقمغم هذا اًم٘مقل وماًمباىمل ُمـ إطمرف اًمسبٕمة هق ضمزء ُمٜمٝما وهق اًمذي اؾمت٘مر ذم اًمٕمروة 

 . يٕمٝما ، وقمغم اًم٘مقل إول اًمباىمل ُمٜمٝما طمرف واطمدإظمػمة ، وقمغم اًم٘مقل اًمثاين ضمؿ

 

:  8 وأما كوػوة اصتامل ادماحف العثامىوة عذ األحرف السبعة فهو كالتايل 

اًم٘مراءات اعمتٗم٘مة ذم اًمرؾمؿ يمتبت قمغم رؾمؿ واطمد ذم مجٞمع اعمّماطمػ حيتٛمؾ اًم٘مرائتلم ـ 1

(  يمبػم) وم٘مقًمف شمٕمامم...(إصمؿ يمبػمىمؾ ومٞمٝمام  ويسئٚمقٟمؽ قمـ اخلٛمر واعمٞمن) حت٘مٞم٘مًا أو شم٘مديرًا ُمثؾ

.  واًمرؾمؿ حيتٛمٚمٝما حت٘مٞم٘ماً ( يمثػم)  سماًمباء يمبػم ، وىمرئت سماًمثاء  ىمرأت

سماعمد (  ُماًمؽ) يمتبت ذم اعمّمحػ سمدون أًمػ وىمرأت(  ُمٚمؽ يقم اًمديـ) وُمثؾ ىمقًمف شمٕمامم

ة وىمرأت ُمٚمؽ ُمـ همػم ُمد ومٝمذه اًم٘مراءة اًمثاٟمٞمة ُمقاوم٘مة ًمرؾمؿ اعمّمحػ حت٘مٞم٘مًا ، وأُما اًم٘مراء

.  سماعمد ُمقاوم٘مة ًمرؾمؿ اعمّمحػ شم٘مديراً 

ووص هبا )  ُمثؾ ىمقًمف شمٕمامم  اًم٘مراءات اعمختٚمٗمة ذم اًمرؾمؿ وزقمت قمغم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة ـ 2

 ذم سمٕمْمٝما يمتبتو(  ووص) ومٙمتبت ذم سمٕمض اعمّماطمػ(  وأوص) ىمرأت( إسمراهٞمؿ سمٜمٞمف

 رئت ُمـ همػم واواوق(  وؾمارقمقا)ىمرئت سماًمقاو (   ؾمارقمقاو ) وُمثؾ ىمقل اهلل(   وأوص)

. ومرؾمٛمت ذم سمٕمض اعمّماطمػ سماًمقاو وذم سمٕمض اعمّماطمػ ُمـ همػم واو(  ؾمارقمقا)

وسمٕمض اًمٙمٚمامت ومٞمٝما ىمراءشمان خمتٚمٗمتان ذم اًمرؾمؿ ويمتبت ذم اعمّمحػ قمغم إطمداها ُمثؾ  ـ3

يمٚمٛمة اًمٍماط رؾمٛمت سماًمّماد ُمع أن أصٚمٝما اًمسلم ، ومت٘مرأ سماًمّماد شمبٕمًا ًمٚمرؾمؿ يمام شم٘مرأ 

. اًمٙمٚمٛمة سماًمسلم شمبٕمًا ٕصؾ 

اٟمت٘مؾ اًم٘مرآن ُمـ اًمّمحاسمة إمم اًمتاسمٕملم طمتك يمان قمٍم اًمتدويـ ُمع اًم٘مرن اًمثاًمث اهلجري وسمدأ 

.  اًمت٠مًمٞمػ قمغم ؿمٙمؾ يمتب ظماصة يمؾ شمٚمٛمٞمذ يْمبط اًم٘مراءات اًمتل شمٚم٘ماها ُمـ ؿمٞمخف ذم يمتاب ظماص

                                                                 

 ٣٤ـ ٢٧ص( رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ) يد سمٞمان ومٚمػمضمع ُمـ ؿماء ُمز ٧٨
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اًمٜم٘مٚمة صمؿ ضماء ُمـ سمٕمد ه١مٓء مجاقمة أُمْمقا طمٞماهتؿ ذم ظمدُمة يمتاب اهلل وضماسمقا إُمّمار سمحثا قمـ 

ُمـ اعمّمٜمٗملم ذم يمتاسمف ُما وصؾ إًمٞمف ُمـ اإلؾمٜماد اعمتّمؾ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ   اًمْماسمٓملم وأودع يمؾ إُمام

ومسبب . ذم  س ىمراءات وُمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ ذم ؾمت ىمراءات وُمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ ذم ؾمبع ىمراءات

 . ٧٩ذم ذيمر قمدد اًم٘مراءات ذم اًمتّماٟمٞمػ قمغم طمسب ُما شمٚم٘ماه اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ ؿمٞمخفإذن آظمتالف 

 

 ـ:  ىمراءات اعمتقاشمرة اًمتل ي٘مرأ هبا اًمٜماس اًمٞمقم حمّمقرة ذم صمالث يمتبأُما ال

ًمإلُمام اًم٘ماؾمؿ   ذم اًم٘مرءات اًمسبع اعمٕمروومة سماًمِماـمبٞمة(  طمرز إُماين ووضمف اًمتٝماين) ُمٜمٔمقُمة : األول

:   سمـ ومػمه إٟمدًمز اًمِماـمبل ذيمر ومٞمٝما ؾمبع ىمراءات يمؾ ىمراءة هلا روايتان هؿ

  اًمقن وورشـ ٟماومع اعمدين وراوياه ق1

  ـ اسمـ يمثػم اعمٙمل وراوياه اًمبزي وىمٜمبؾ2

.  ـ أسمق قمٛمرو اًمبٍمي وراوياه طمٗمص اًمدوري واًمسقد3

.  ـ اسمـ قماُمر اًمِماُمل وراوياه هِمام واسمـ ذيمقان4

.  ـ قماصؿ اًمٙمقذم وراوياه طمٗمص وؿمٕمبة5

.  ـ محزة اًمٙمقذم وراوياه ظمٚمػ وظمالد6

.  ًمدوريـ اًمٙمسائل اًمٙمقذم وراوياه أسمق احلارث وطمٗمص ا7

ٓسمـ اجلزري ذيمر ومٞمٝما صمالث ىمراءات ( اعمْمٞمة ذم اًم٘مراءات اًمثالصمة اعمروٞمة  اًمدرة) ُمٜمٔمقُمة:  اًمثاين

  ـ:يمؾ ىمراءة هلا روايتان هؿ

.  ـ أسمق ضمٕمٗمر اعمدين وراوياه اسمـ وردان واسمـ مجاز1

.  ـ يٕم٘مقب احلرضُمل وراوياه رويس وروح2

                                                                 

 ٣٦طمٚمٞمة اًمتالوة ذم دمقيد اًم٘مرءان اًمٙمريؿ  ًمٚمديمتقرة رطماب ؿم٘م٘مل ص   ٧٩
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.  ـ ظمٚمػ اًمٕماذ وراوياه إؾمحاق وإدريس3

.  دد اًم٘مراءات ذم اًمِماـمبٞمة واًمدرة قمنمة ىمراءات سمٕمنميـ روايةإذن ع

ٓسمـ اجلزري ىمام سمٜمٔمؿ اًم٘مراءات اًمٕمنم ذم أًمٗمٞمة (  اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم)  يمتاب:   اًمثاًمث

 . (ـمٞمبة اًمٜمنم ذم اًم٘مرءات اًمٕمنم) ؾمامها
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 اًم٘مرءان اًمٙمريؿ  (١

 صحٞمح اًمبخاري  (٢

 يح ُمسٚمؿ صح (٣

 ًمسان اًمٕمرب (٤

 جماز اًم٘مرآن عمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك (٥

 ُمٜماهؾ اًم٘مرآن ًمٚمزرىماين (٦

 اإلطمٙمام ذم أصقل إطمٙمام ًممُمدي (٧

 عمحات ذم قمٚمقم اًم٘مرآن وادماهات اًمتٗمسػم اًمديمتقر حمٛمد سمـ ًمٓمٗمل اًمّمباغ (٨

 دراز اهلل قمبد حمٛمد اًمديمتقر ًمٚمِمٞمخ(  اًمٕمٔمٞمؿ اًمٜمب٠م)  (٩

 اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرءان ًمٚمسٞمقـمل (١٠

 عمٜماع اًم٘مٓمان ( اًم٘مرءان قمغم ؾمبٕمة أطمرفٟمزول )  (11

ُمٙمتبة اعمٕمارف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمٓمبٕمة   عمٜماع اًم٘مٓمان (ُمباطمث ذم قمٚمقم اًم٘مرءان) (21

 م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١اًمثاًمثة 

 حمٛمد حمٛمد أسمق ؿمٝمبة(  اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًم٘مرءان اًمٙمريؿ) (31

 حت٘مٞمؼ اًمديمتقر طمسـ وٞماء اًمديـ قمؽم.  ٓسمـ اجلقزي(  ومٜمقن إومٜمان)  (41
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اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل ـ حت٘مٞمؼ شمٗمسػم  (١٥

 ؾماُمل سمـ حمٛمد ؾمالُمة ـ دار ـمٞمبة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

م  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة           

 ٢/٣٣٠ُمقع ومتاوي اسمـ شمٞمٛمٞمة ُمج     (١٦

حمٛمد   يثمجع اًم٘مرآن ذم ُمراطمٚمف اًمتارخيٞمة ُمـ اًمٕمٍم اًمٜمبقي إمم اًمٕمٍم احلد      (71

 1/223ذقمل أسمق زيد

 ؿم٘م٘مل رطماب ًمٚمديمتقرة  اًمٙمريؿ اًم٘مرءان دمقيد ذم اًمتالوة طمٚمٞمة (١٨

ضماُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن عمحٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هماًمب أُمكم، أسمق  (١٩

 -هـ  ١٤٢٠ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ـ حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿمايمر ـ ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة اًمٓمبٕمة إومم ، 

م  ٢٠٠٠

وهبة سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم ـ دار اًمٗمٙمر / ٟمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕمة واعمٜمٝمج داًمتٗمسػم امل (02

 هـ ١٤١٨اًمثاٟمٞمة ، : دُمِمؼ اًمٓمبٕمة  -اعمٕماس 

أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّماري    اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن (٢١

رياض، اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمبل حت٘مٞمؼ هِمام ؾمٛمػم اًمبخاري دار قمامل اًمٙمتب، ال

م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣: اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية اًمٓمبٕمة 

طماؿمٞمة ُم٘مدُمة اًمتٗمسػم قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىماؾمؿ اًمٕماصٛمل احلٜمبكم اًمٜمجدي  (٢٢

 (هـ١٣٩٢: اعمتقرم )
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حت٘مٞمؼ حمٛمد  سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هبادر اًمزريمٌم  اًم٘مرءان قمٚمقم ذم اًمؼمهان (32

ـ دار إطمٞماء اًمٙمتب اًمٕمرسمٞمة  م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦،  إومم: أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ اًمٓمبٕمة 

 قمٞمسك اًمباسمك احلٚمبل وذيمائف

 اًمٙمردي ـماهر حمٛمد  اًمٙمريؿ اًم٘مرءان ىمراءة شماريخ (42

ُمِمٙمؾ أصمار ًمٚمٓمحاوي أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُمة سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ ؾمٚمٛمة  (٢٥

(  هـ ٣٢١ -٢٢٩)إزدي احلجري اعمٍمي اعمٕمروف سماًمٓمحاوي 

ح ًمٚمٕمالُمة اًمِمٞمخ وزم اًمديـ أيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل اخلٓمٞمب ُمِمٙماة اعمّمايب (٢٦

اًمٕمٛمري اًمتؼميزي 

ُمرقماة اعمٗماشمٞمح ذح ُمِمٙماة اعمّماسمٞمح أسمق احلسـ قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد قمبد اًمسالم سمـ  (٢٧

ظمان حمٛمد سمـ أُمان اهلل سمـ طمسام اًمديـ اًمرمحاين اعمباريمٗمقري ـ  إدارة اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞمة 

 ١٩٨٤هـ ،  ١٤٠٤ -سمٜمارس اهلٜمد اًمٓمبٕمة اًمثاًمثة  -جلاُمٕمة اًمسٚمٗمٞمة ا -واًمدقمقة واإلومتاء 

م 

حتٗمة إطمقذي سمنمح ضماُمع اًمؽمُمذي حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ اعمباريمٗمقري  (٢٨

سمػموت  -دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة : أسمق اًمٕمال اًمٜماذ 

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ : ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري اعم١مًمػ  (٢٩

أمحد سمـ قمكم سمـ : حت٘مٞمؼ  ١٣٧٩سمػموت ،  -دار اعمٕمرومة : اًمِماومٕمل اًمٜماذ  اًمٕمس٘مالين

طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِماومٕمل 

 اًمٕمبٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم  اًمديمتقر ويمتاسمًة إؾمتاذ طمٗمٔما اًمٙمريؿ اًم٘مرآن مجع (03
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حترير اعمٕمٜمك اًمسديد وشمٜمقير اًمٕم٘مؾ اجلديد ُمـ شمٗمسػم اًمٙمتاب »اًمتحرير واًمتٜمقير  (٣١

: اعمتقرم )ًمٓماهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓماهر سمـ قماؿمقر اًمتقٟمز حمٛمد اشاعمجٞمد

 اًمدار اًمتقٟمسٞمة ًمٚمٜمنم(هـ١٣٩٣

اإلطمٙمام ذم أصقل إطمٙمام ًممُمدي  (٣٢

 ٕيب داود اًمسجستاين ( يمتاب اعمّماطمػ ) (٣٣

حمٛمد طمسـ (وصماىمة ٟم٘مؾ اًمٜمص اًم٘مرءاين ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أُمتف  ) (٣٤

 ضمبؾ ،

حمٛمد ذقمل   اًمتارخيٞمة ُمـ اًمٕمٍم اًمٜمبقي إمم اًمٕمٍم احلديث مجع اًم٘مرآن ذم ُمراطمٚمف (53

 أسمق زيد

ٕيب ؿماُمة  ( اعمرؿمد اًمقضمٞمز)  (٣٦

ذم اعمحاضة اًمسادؾمة قمنم ًمأليماديٛمٞمة اإلؾمالُمٞمة   حمٛمد قمبد اًمٕمزيز اخلْمػمي/د (٣٧

 . اعمٗمتقطمة

 يمٞمػ وصؾ اًم٘مرءان إًمٞمٜما )سمٕمٜمقان اًمديمتقر أيٛمـ ؾمقيد  ةحماض (٣٨

 اًمٖماسمة أؾمد     (93

  إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمدوهي. د ج رم احلٙمؿ قمغم اًم٘مراءاتاعمٜمٝما      (04

 قمبد اًمرمحـ سمـ اسمراهٞمؿ اعمٓمروري / إطمرف اًم٘مرءاٟمٞمة اًمسبٕمة د (٤١

 اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ ُمّماطمػ إُمّمار أسمق قمٛمرو اًمداين (24

ومٝمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن .  د.  أ( مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمٝمد اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ (34

 اًمروُمل
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ؿمٕمبان حمٛمد ( ـمف سملم اًمتقىمٞمػ وآصٓمالطمات احلديثة رؾمؿ اعمّمحػ ووب) (٤٤

 إؾمامقمٞمؾ

همرائب اًم٘مرآن ورهمائب اًمٗمرىمان ٟمٔمام اًمديـ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ طمسلم اًم٘مٛمل  (٤٥

م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ -ًمبٜمان / سمػموت  -اًمٜمٞمساسمقري دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة  

إومم : اًمٓمبٕمة 

ن طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد ُمسٜمد اإلُمام أمحد سمـ طمٜمبؾ أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد ب (٤٦

: قمادل ُمرؿمد ، وآظمرون إذاف  -حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞمب إرٟم١موط ( هـ٢٤١: اعمتقرم )اًمِمٞمباين 

هـ  ١٤٢١إومم ، : ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة اًمٓمبٕمة : د قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل اًمٜماذ 

م  ٢٠٠١ -

:  صحٞمح اسمـ طمبان   حمٛمد سمـ طمبان سمـ أمحد أسمق طماشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل  اًمٜماذ (٤٧

ؿمٕمٞمب إرٟم١موط : حت٘مٞمؼ ١٩٩٣  -١٤١٤سمػموت  اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة ،  ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة 

أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ : إحتاف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمساٟمٞمد اًمٕمنمة اعم١مًمػ  (٤٨

اًمبقصػمي 

عمٓماًمب اًمٕماًمٞمة ًمٚمحاومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ا (٤٩

: اعمتقرم )رم درويش حمٞمل اًمديـ سمـ أمحد ُمّمط: إقمراب اًم٘مرآن وسمٞماٟمف اعم١مًمػ  (٥٠

 -دار اًمٞمامُمة )ؾمقرية ،  -محص  -دار اإلرؿماد ًمٚمِمئقن اجلاُمٕمٞمة : اًمٜماذ ( هـ١٤٠٣

هـ قمدد  ١٤١٥اًمراسمٕمة ، : اًمٓمبٕمة ( سمػموت -دُمِمؼ  -دار اسمـ يمثػم ) ، ( سمػموت -دُمِمؼ 

 ١٠: اعمجٚمدات 
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ُمٙمتبة اًمٕمٚمقم  :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘ماؾمؿ اًمٓمؼماين اًمٜماذ  اًمٙمبػم اعمٕمجؿ (٥١

محدي سمـ قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗمل : حت٘مٞمؼ ١٩٨٣  -١٤٠٤اعمقصؾ اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة ،  واحلٙمؿ 

 ٢٠: قمدد إضمزاء 

اًم٘ماهرة  -دار احلرُملم : أسمق اًم٘ماؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين اًمٜماذ   إوؾمط اعمٕمجؿ (٥٢

ؾمٞمٜمل  قمبد اعمحسـ سمـ إسمراهٞمؿ اًمح ،ـمارق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد : حت٘مٞمؼ  ١٤١٥، 

 ١٠: قمدد إضمزاء 

 اجلاُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمساُمع ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي (35

 اًمٜمنم ذم اًم٘مرءات اًمٕمنم ٓسمـ اجلزري  (45

 

 

 

 

 

 


